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หมวดที ่1. ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร  
รหสัหลกัสูตร                      :  2538002 
ช่ือหลกัสูตร (ภาษาไทย)       :  หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต 

                                          สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
             (ภาษาองักฤษ)  :  Master of Science in Industrial Education Program in 
                                         Computer and  Information Technology  

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา  
ช่ือเตม็          (ภาษาไทย)       : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต  

                                       (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ)  
             (ภาษาองักฤษ)   : Master of Science in Industrial Education  
                                       (Computer and Information Technology)  

ช่ือยอ่           (ภาษาไทย)        : ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
             (ภาษาองักฤษ)   : M.S.Ind.Ed. (Computer and Information Technology)  

3. วชิาเอก 
     -  

4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
40 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1. รูปแบบ  

เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาโท 2 ปี และผูส้ าเร็จการศึกษาไม่ไดรั้บใบประกอบวชิาชีพครู 
5.2. ภาษาทีใ่ช้  

หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย แต่เอกสารและต าราในวชิาหลกัของหลกัสูตรเป็น 
ภาษาองักฤษ 

5.3. การรับเข้าศึกษา  
รับทั้งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ 

5.4. ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน  
เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 

5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร  
หลกัสูตรปรับปรุง ก าหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2559  
ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยสภาวชิาการ ในการประชุม คร้ังท่ี....../....... 
เม่ือวนัท่ี................... เดือน...................... พ.ศ................. 
ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยัฯ  
ในการประชุมคร้ังท่ี....... เม่ือวนัท่ี................... เดือน...................... พ.ศ................. 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ ใน พ.ศ. 2560  

 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

(1) อาจารย ์หรือ ผูส้อน ทางดา้นสาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(2) วทิยากร หรือ ผูฝึ้กอบรม ทางดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(3) นกัเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือ ผูจ้ดัการโครงการสารสนเทศ 
(4) นกัวชิาชีพในสถานประกอบการท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
(5) ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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9. ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
 

ช่ือ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวฒิุการศึกษา 
(สาขาวชิา) 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 
(ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

1. ผศ.ดร.อลิสา ทรงศรีวทิยา - ปร.ด. (นวตักรรม 
การเรียนรู้ทางเทคโนโลย)ี 
 
- พ.ม. (คอมพิวเตอร์) 
 
 
- วท.บ. (วทิยาการ
คอมพิวเตอร์) 

- มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้ธนบุรี,  
ประเทศไทย  (2553) 
- สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์, ประเทศไทย  
(2538) 
- มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา, ประเทศไทย  
(2536) 

2. รศ.สุวรรณา สมบุญสุโข - ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
 
- วท.บ. (วทิยาการ
คอมพิวเตอร์) 

- มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้ธนบุรี,  
ประเทศไทย (2541) 
- มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา, ประเทศไทย  
(2536) 

3. ดร.นิธิดา บุรณจนัทร์ - ศษ.ด. (บริหารการศึกษา) 
 
- ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 
 
- ค.บ. (การสอน
มธัยมศึกษา) 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 
ประเทศไทย (2550) 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
ประเทศไทย (2536) 
- จุฬ าล งก รณ์ มห าวิท ย าลัย , 
ประเทศไทย (2529) 

  
10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน  

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี (มจธ. บางมด) 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  
      11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  

  ในปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้จริญรุดหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว และแพร่หลายเขา้อยู่
ในทุกวงการ ถึงระดับท่ีกล่าวกันว่าเป็นการปฏิวติัเทคโนโลยีสารสนเทศของสังคมมนุษย์ใน
ศตวรรษท่ี 21 วงการการศึกษาก็เช่นกนั โรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้
บรรจุวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไวใ้นหลกัสูตร เพื่อเตรียมนกัเรียนให้พร้อมท่ีจะ
ด ารงชีวติในยุคสังคมสารสนเทศต่อไป แต่สภาวะปัจจุบนั สถาบนัการศึกษายงัขาดแคลนบุคลากรท่ี
มีความรู้ความสามารถในการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถถ่ายทอด
วิชาการด้านความรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ผูเ้รียนให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจน
นกัวชิาการดา้นงานวิจยัเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตอ้งการบุคลากรท่ีมี
ความสามารถดงักล่าวมีเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากการใชเ้ทคโนโลยดีา้นน้ีมีเพิ่มข้ึน  

 
11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

   การวางแผนหลกัสูตรจะค านึงถึงการเปล่ียนแปลงด้านสังคมยุคการส่ือสารไร้พรมแดน 
การใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ท าให้สังคมไทยเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการเขา้ถึงขอ้มูลจากทัว่ทุกมุมโลก 
สามารถท าได้อย่างง่ายดาย จึงเกิดการซึมซับวฒันธรรมจากต่างประเทศมาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้
ดงันั้น สังคมไทยในปัจจุบนัน้ีจ าเป็นจะตอ้งใช้ครูอาจารย ์ผูส้อน และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
จ านวนมาก ท่ีมีความเป็นมืออาชีพ มีความเขา้ใจในผลกระทบทางสังคมและวฒันธรรม มีคุณธรรม 
จริยธรรม ท่ีจะช่วยช้ีน าและขบัเคล่ือนให้การเปล่ียนแปลงน้ีเป็นไปในรูปแบบท่ีสอดคล้องและ
เหมาะสมกบัวถีิชีวติของสังคมไทย 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

เน่ืองจากความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศส่งผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคมและวฒันธรรมของประเทศไทยดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้ น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ จึงเห็นความจ าเป็นตอ้งปรับปรุงหลกัสูตรท่ีมีอยูเ่ดิมให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของประเทศ ซ่ึงไดแ้ก่ สถาบนัการศึกษา และองคก์รธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบนั โดยการผลิตบุคลากร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานไดท้นัที และมีศกัยภาพสูงในการพฒันา
ตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้ งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของ
เทคโนโลยสีารสนเทศต่อสังคม โดยตอ้งปฏิบติัตนอยา่งมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  
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12.2   ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
       ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมีต่อพนัธกิจของ

มหาวทิยาลยัท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยแีละการวจิยั และมุ่งธ ารงปณิธานในการสร้างบณัฑิต
ท่ีดีและเก่ง เน่ืองจากการใชอิ้นเทอร์เน็ตอยา่งแพร่หลาย จึงเป็นช่องทางในการถ่ายทอดวฒันธรรม
จากต่างประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลใหพ้ฤติกรรม และค่านิยมของนกัศึกษาเปล่ียนไป การพฒันาหลกัสูตร
จึงตอ้งเนน้และส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดย
ใส่ใจถึงผลกระทบต่อผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร สังคมและวฒันธรรมไทย โดยยงัคงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทนัสมยัและคุม้ค่า และสามารถปรับเปล่ียนไปตามการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ ความเป็นเลิศใน
เทคโนโลยีและการวิจัย อีกทั้ งยงัเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีจะส่งเสริมการน า
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้สริมสร้างสมรรถนะดา้นต่าง ๆ ในการพฒันาประเทศ
ใหเ้จริญยิง่ข้ึน 

13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน  
13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน  

หมวดวิชาภาษาองักฤษปรับพื้นฐานส าหรับบณัฑิตศึกษา (LNG 550 และ LNG 600) 
สอนโดยคณาจารยจ์ากคณะศิลปศาสตร์  

13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
  ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ  
(1) พฒันาหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของสถาบนัการศึกษาและสถาน

ประกอบการ 
(2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยกับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี โดยจะท าการ

ปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี 
(3) จดัการเรียนการสอนให้นกัศึกษามีความรู้ทั้งทฤษฎีและมีทกัษะทั้งดา้นการปฏิบติั

และการท างานวจิยั 
(4) ก าหนดคุณวุฒิของอาจารย์ในระดับไม่ต ่ากว่าปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งทาง

วชิาการ ท่ีมีความรู้หรือมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น  
(5) พัฒนาอาจารย์ ให้ศึกษา ดูงาน ทั้ งในประเทศ และต่างประเทศ ในวิชาการท่ี

เก่ียวขอ้ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้  
(6) ประเมินหลกัสูตรทุก ๆ 5 ปี 
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ วตัถุประสงค์ และผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 

องคค์วามรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งในการ
ด ารงชีวติในยุคไร้พรมแดน เน่ืองจากสังคมปัจจุบนัน้ีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ขา้มา
มีบทบาทในทุกองค์ประกอบของการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ประกอบกบัการส่ือสารทุก
แขนงไดท้วบีทบาทส าคญัและมีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึน จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีผูท่ี้มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญ ประสบการณ์ทางดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นการผลิตส่ือการเรียนการ
สอน เพื่อจกัไดเ้ป็นผูถ่้ายทอดและส่งเสริมวิชาชีพน้ีให้เจริญกา้วหนา้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
สภาพความเปล่ียนแปลงของสังคม 

1.2 ความส าคัญของหลกัสูตร 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีพนัธกิจท่ีมุ่งผลิตครูทางดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนองความ
ตอ้งการของสังคมทั้ งด้านวิชาการและวิชาชีพ ในด้านวิชาการ องค์ความรู้จะส่งผลต่อการพฒันา
ความรู้ใหม่ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการผลิตส่ือการเรียนการสอนให้แก่
ผูเ้รียน ท่ีจะมีการจดัการเรียนการสอนโดยการบูรณาการองคค์วามรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบติัเขา้ดว้ยกนั
เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง ตลอดจนการสร้างความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการและงานวจิยั 
เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าไปใชใ้นการศึกษาเพิ่มพูนวชิาการในระดบัสูงต่อไปได ้

ส าหรับผูท่ี้ไม่ไดป้ระกอบวิชาชีพครู องค์ความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะช่วยขยายโอกาสใหเ้ป็นผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการใชว้ชิาชีพ การศึกษาเนน้
ศึกษาวชิาการขั้นสูงเพื่อใหมี้ลกัษณะความเป็นครูท่ีเช่ียวชาญการสอนดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและเป็นผูท่ี้มีจริยธรรม พร้อมทั้ งมีวิสัยทศัน์ ด้วยการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมทกัษะ วิธีคิด ให้มีความรอบรู้ในทุกองคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีในการสร้างสรรค์ พฒันาการส่ือสาร เพิ่มพูนความเช่ียวชาญด้าน
เทคนิคการส่ือสารและเทคโนโลยีทางการส่ือสาร ตลอดจนสร้างความตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ี
พึงมีต่อสังคม 

1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1. เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยี

สมยัใหม่ ในระดบัสากล ท่ีมีความสามารถในการถ่ายทอดวิชาการ  ตลอดจนรวบรวมองค์ความรู้ดา้น
เทคโนโลยใีนบริบทต่าง ๆ ในระดบัสากล ตามมาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพ 
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2. เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีทกัษะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
สมยัใหม่ ท่ีมีความสามารถในการวิจยั พฒันาองค์ความรู้ด้านการศึกษา และด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

 3. เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีทศันคติท่ีถูกตอ้ง มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม และมีจิตส า นึกใน
วชิาชีพต่อสังคม 

 1.4  ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
            สาขาวชิาฯ ก าหนดคุณลกัษณะของมหาบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องการปรับปรุงหลกัสูตร ดงัน้ี 

PLO1: ออกแบบและวางแผนไดอ้ยา่งเป็นระบบ ประยกุตเ์ทคโนโลยหีรือเทคนิคในการ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม และท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

Sub PLO1: 1A  รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีเขา้ใจในศาสตร์ของวชิาชีพอยา่ง
   ถ่องแทเ้ป็นระบบ 

           1B  มีความสามารถในการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
PLO2: คน้หาและวจิารณ์ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ดว้ยใจท่ีเปิดกวา้งเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปอยา่ง

แทจ้ริงและสร้างแนวคิดและการด าเนินการอยา่งมีศกัยภาพ และมีความคิดสร้างสรรค ์
Sub PLO2: 2A  สามารถคิดวเิคราะห์อยา่งมีเหตุมีผลแบบองคร์วม 
                   2B  มีความคิดสร้างสรรคบ์นพื้นฐานของวชิาชีพ 
PLO3: มีทศันคติในทางบวกและเคารพความตั้งใจหลกัในการอุทิศทรัพยากรแห่งตนในการ

พฒันาสังคมและอ่ืน ๆ 
Sub PLO3: 3A  มีความสุภาพ รู้จกัประสานความคิดใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม บน

 พื้นฐานของเหตุผล และความถูกตอ้ง 
       3B  แสดงออกถึงความเป็นผูมี้ความรับผดิชอบในฐานะผูน้ า 
        3C  เรียนรู้ความหลากหลายวฒันธรรมในสังคมไทยปัจจุบนั สามารถสืบทอด

  เจตนารมยข์องวฒันธรรมได ้ท าใหต้นเองอยูร่่วมในสังคมไดอ้ยา่งมี 
  ความสุข 
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2. แผนพฒันาปรับปรุง  
 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง 
 

กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้มาตรฐาน
ตาม AUN-QA  
 

- พฒันาคุณภาพของการด าเนินงานดา้น
ต่าง ๆ ของหลกัสูตรตามเกณฑ ์AUN-
QA  
- ติดตามประเมินหลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอ  
- สร้างความเขา้ใจระหวา่งสาขาวชิาฯ 
และอาจารยใ์นหลกัสูตรฯ เพื่อใหก้าร
ควบคุมคุณภาพลงสู่การปฏิบติัอยา่ง
แทจ้ริง 

- เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร  
- รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
 

- ปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต  
- ปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง
กบัมาตรฐานคุณวฒิุทางวชิาชีพ  
- ปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นักบัการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี 

-  ระดมสมองเพื่อหาความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
- ศึกษาทกัษะคุณวฒิุทางวชิาชีพการ
บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ติดตามการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลย ี 

 

- ภาพการระดมสมองจาก 
ศิษยเ์ก่า และผูใ้ชบ้ณัฑิต  
- รายงานผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต  
- ความพึงพอใจในทกัษะ ความรู้ 
ความสามารถของบณัฑิต โดยเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัดี 
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการศึกษา  

 ระบบการจดัการศึกษาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรเป็นระบบทวภิาค 
      1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
             ไม่มี 

1.3  การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  
ไม่มี 
 

2.   การด าเนินการหลกัสูตร 
2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

นอกเวลาราชการในวนัธรรมดา และ วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย ์
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
(1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุ

ศาสตร์ วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ประยกุต ์วทิยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า 
(2) ไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรี ไม่ต ่ากวา่ 2.5 หรือมีประสบการณ์ในการ

สอนหรือการท างานหลงัจบปริญญาตรีมาอยา่งนอ้ย 2 ปี 
(3) ผูท่ี้ไม่อยูใ่นเกณฑข์า้งตน้ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
นักศึกษาท่ีไม่ได้จบการศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ 

สาขาทางด้านการศึกษา หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัปริญญาตรี อาจมีพื้นฐานไม่เพียงพอในการ
เรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ ในหลกัสูตร รวมทั้งทกัษะและความสามารถการใช้ภาษาองักฤษของนกัศึกษา 
เน่ืองจากต าราและเอกสารจะเป็นภาษาองักฤษ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
นักศึกษาท่ีจะเขา้รับการศึกษาควรมีพื้นความรู้ในหมวดวิชาคอมพิวเตอร์ หมวดวิชาทาง

การศึกษา และภาษาองักฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี หรือมีผลสอบมาตรฐานดา้นดงักล่าวไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ท่ี
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศก าหนด กรณีท่ีนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งปรับพื้นฐานทาง
คอมพิวเตอร์ ใหจ้ดัอบรมก่อนเร่ิมภาคการศึกษาแรก 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
รวม  

2559-2563 
ชั้นปีท่ี 1 20 20 20 20 20 100 
ชั้นปีท่ี 2 16 20 20 20 20 96 
รวม 36 40 40 40 40 196 

คาดว่าจะจบการศึกษา 16 20 20 20 20 96  
 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
 

อตัราค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 
1.ค่าบ ารุงการศึกษา 12,000 บาท 24,000 บาท 
2.ค่าลงทะเบียน  
- รายวชิา 1,500 บาท/หน่วยกิต 
- วทิยานิพนธ์ 1,500 บาท/หน่วยกิต 

15,000 บาท 30,000 บาท 

รวมรายรับตลอดหลกัสูตร 108,000 บาท/คน 
 
 

รายละเอยีดรายรับ ปีงบประมาณ  
 
 

2559 2560 2561 2562 2563 

ค่าบ ารุงการศึกษา 864,000 960,000 960,000 960,000 960,000 

ค่าลงทะเบียน 1,080,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

รวมรายรับ (บาท/ปี) 1,944,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ก. งบด าเนินการ  
1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 1,667,460 1,767,507 1,873,558 1,985,971 2,105,129 
2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน  486,000 540,000 540,000 540,000 540,000 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดบัมหาวทิยาลยั 910,080 1,011,200 1,011,200 1,011,200 1,011,200 

รวม (ก) 3,063,540 3,318,707 3,424,758 3,537,171 3,656,329 

ข. งบลงทุน  00,000 

ค่าครุภณัฑ์ - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 

รวม (ก) + (ข) 3,063,540 3,318,707 3,424,758 3,537,171 3,656,329 

จ านวนนกัศึกษา * 36 40 40 40 40 

ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 85,098.33 82,967.67 85,618.95 88,429.27 91,408.22 

 *หมายเหตุ อตัราค่าเล่าเรียนการศึกษาในแต่ละปี ใหเ้ป็นไปตามประกาศอตัราค่าบ ารุงการศึกษาของ
มหาวทิยาลยั 

 
2.7 ระบบการศึกษา  

  ระบบการศึกษา เป็น แบบชั้นเรียน 
 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั (ถ้ามี) 
      หลกัเกณฑ์การเทียบโอน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 (ภาคผนวก ฉ.) 
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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลกัสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร                                         40         หน่วยกิต  
3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร  

 แผนการศึกษา ก 2 (วทิยานิพนธ์) 
    จ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร                 40  หน่วยกิต 
    โครงสร้างหลกัสูตร 
      ก.  หมวดวชิาบงัคบั       4 หน่วยกิต 
    ข.  หมวดวชิาเลือก     24 หน่วยกิต 
                                    ข.1  กลุ่มวชิาบงัคบัเลือกทางการศึกษาประยกุต ์   9 หน่วยกิต 
           ข.2  กลุ่มวชิาบงัคบัเลือกทางเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 12 หน่วยกิต 
                                     ข.3  กลุ่มวชิาเลือก                                                          3 หน่วยกิต 
    ค.  วทิยานิพนธ์      12 หน่วยกิต 
  แผนการศึกษา ข (การคน้ควา้อิสระ) 
    จ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร                 40  หน่วยกิต 
    โครงสร้างหลกัสูตร 
      ก.  หมวดวชิาบงัคบั       4 หน่วยกิต 
    ข.  หมวดวชิาเลือก     30 หน่วยกิต 
                                    ข.1  กลุ่มวชิาบงัคบัเลือกทางการศึกษาประยกุต ์   9 หน่วยกิต 
           ข.2  กลุ่มวชิาบงัคบัเลือกทางเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 15 หน่วยกิต 
                                    ข.3  กลุ่มวชิาเลือก                                                           6 หน่วยกิต 
    ค.  การคน้ควา้อิสระ       6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวชิาและจ านวนหน่วยกติในหลกัสูตร  
- รหัสวชิา 

 รหสัวชิาประกอบดว้ย  3 หลกัแรกเป็นตวัอกัษร และตามดว้ยตวัเลข   3  หลกั 
             รหสัตวัอกัษร   มีความหมายดงัน้ี 
       CIT           หมายถึง  กลุ่มวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

รหสัตวัเลข      มีความหมาย ดงัน้ี 
รหสัตวัเลขหลกัร้อย  หมายถึง  ระดบัของวชิา 
      เลข 1-4      หมายถึง  วชิาระดบัปริญญาตรี 
      เลข 5         หมายถึง   วชิาระดบับณัฑิตศึกษา แต่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสามารถ  
                                         เลือกเรียนได ้
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      เลข 6         หมายถึง   วชิาระดบับณัฑิตศึกษา 
รหสัตวัเลขหลกัสิบ หมายถึง วชิาในแต่ละกลุ่มวชิา 
รหสัตวัเลขหลกัหน่วย หมายถึง ล าดบัท่ีของวชิาในกลุ่มต่าง ๆ 
- รายวชิา 

 หมวดวชิาบงัคบั                                      4 หน่วยกิต 
      

CIT 601 ระเบียบวธีิวจิยัทางการศึกษา 
(Research Methodology in Education)  

3(3-0-9) 

CIT 602 สัมมนา 
(Seminar) 

1(0-3-3) 

   

 หมวดวชิาเลือก                                                     24 หน่วยกิต และ 30 หน่วยกิต 
   

                    กลุ่มวชิาบงัคบัเลือกทางการศึกษาประยกุต ์                                               9 หน่วยกิต           
CIT 612 การพฒันาระบบการเรียนการสอน 

(Instructional System Development ) 
3(3-0-9) 

CIT 641 คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน  
(Computer Assisted Instruction) 

3(1-4-9) 

CIT 651 การจดัองคก์รและบริหารการศึกษา 
 (Educational Organization and Administration) 
 

3(3-0-9) 

กลุ่มวชิาบงัคบัเลือกทางเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์          12 หน่วยกิต และ 15 หน่วยกิต 
CIT 660 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ  

(Management Information System) 
3(3-0-9) 

CIT 661 การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
(Information System Analysis and Design) 

3(3-0-9) 

CIT 771 การจดัการระบบคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร  
(Computer Organization and Communication) 

3(3-0-9) 

CIT 772 การจดัการและการออกแบบฐานขอ้มูล 
(Database Design and Management) 

3(3-0-9) 

CIT 773 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมลัติมีเดีย 
 (Computer Graphics and Multimedia) 

3(3-0-9) 
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     กลุ่มวชิาเลือก (สาขาวชิาฯ เลือกใหต้ามแผนการศึกษา)                 3 หน่วยกิต และ 6   หน่วยกิต 

CIT 632 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  
(Information Technology for Electronic-Commerce) 

3(3-0-9) 

CIT 713 การวจิยัด าเนินการ 
(Operations Research) 

3(3-0-9) 

CIT 781 ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) 

3(3-0-9) 

CIT 782 แนวคิดระบบปฏิบติัการสมยัใหม่ 
(Modern Operating System Concepts) 

3(3-0-9) 

CIT 783 เทคโนโลยเีชิงอ็อบเจกต ์
(Object Oriented Technology) 

3(3-0-9) 

FEM 623 หลกัสูตรและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
(Curriculum and Quality Assurance in Education) 

3(2-2-9) 

FEM 624 จิตวทิยาและการจดัการเรียนรู้ 
(Psychology and Learning Management) 

3(2-2-9) 

FEM 625 การวดัและประเมินผลการศึกษาขั้นสูง 
(Advanced Measurement and Evaluation of Studies) 

3(3-0-9) 

 

 วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ                               6 หน่วยกิต และ 12   หน่วยกิต   
    

CIT 798 การคน้ควา้อิสระ 
(Project Study) 

6 หน่วยกิต 

CIT 799 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

  12 หน่วยกิต 

 หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน                                                                ไม่นบัหน่วยกิต         
      

LNG 550 วชิาปรับพื้นภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
(Remedial English Course for Post Graduate Students) 

2(1-2-6) 

LNG 600 วชิาภาษาองักฤษระหวา่งการเรียนในหลกัสูตรส าหรับนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา 
(Insessional English Course for Post Graduate Students) 

3(2-2-5) 

หมายเหตุ นกัศึกษาตอ้งเรียนวชิา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือไดรั้บการยกเวน้ 

ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัระดบัคะแนนการทดสอบและเง่ือนไขตามท่ีคณะศิลปศาสตร์ก าหนด 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

แผนการศึกษา ก 2 (วทิยานิพนธ์) 

 
 

ปีที ่1 / ภาคการศึกษาที ่ 1 
หน่วย
กติ (ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

CIT 601 ระเบียบวธีิวจิยัทางการศึกษา 3 (3 0 9) 
CIT 612 การพฒันาระบบการเรียนการสอน 3 (3 0 9) 
CIT XXX กลุ่มวชิาบงัคบัเลือกทางเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 1 3 (3 0 9) 

รวม 9 (9 0 27) 

                                     ชัว่โมง/สัปดาห์ = 36  ชัว่โมง 

 

ปีที ่1 / ภาคการศึกษาที ่ 2 
หน่วย
กติ (ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

CIT 641 คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน 3 (1 4 9) 
CIT 651 การจดัองคก์รและบริหารการศึกษา 3 (3 0 9) 
CIT XXX กลุ่มวชิาบงัคบัเลือกทางเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 2 3 (3 0 9) 
CIT 799 วทิยานิพนธ์ 1 (0 2 8) 

รวม 10 (7 6 35) 
                                       ชัว่โมง/สัปดาห์ =  48  ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 
ปีที ่2 / ภาคการศึกษาที ่ 1 

หน่วย
กติ (ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

CIT XXX กลุ่มวชิาเลือกทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 3 (3 0 9) 
CIT XXX กลุ่มวชิาเลือกทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4 3 (3 0 9) 
CIT 602 สัมมนา 1 (0 3 3) 
CIT 799 วทิยานิพนธ์ 4 (0 8 16) 

รวม 11 (6 11 37) 
                                     ชัว่โมง/สัปดาห์ =  54  ชัว่โมง 

 

ปีที ่2 / ภาคการศึกษาที ่ 2 
หน่วย
กติ (ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

XXX XXX  กลุ่มวชิาเลือก 3 (3 0 9) 
CIT 799 วทิยานิพนธ์ 7 (0 14 28) 

รวม 10 (3 14 37) 
                                     ชัว่โมง/สัปดาห์ =  54  ชัว่โมง 
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แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอสิระ) 

 
 

ปีที ่1 / ภาคการศึกษาที ่ 1 
หน่วย
กติ (ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

CIT 601 ระเบียบวธีิวจิยัทางการศึกษา 3 (3 0 9) 
CIT 612 การพฒันาระบบการเรียนการสอน 3 (3 0 9) 
CIT 660 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 3 (3 0 9) 

รวม 9 (9 0 27) 
                                     ชัว่โมง/สัปดาห์ =  36  ชัว่โมง 

 

 
ปีที ่1 / ภาคการศึกษาที ่ 2 

หน่วย
กติ (ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

CIT 641 คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน 3 (1 4 9) 
CIT 651 การจดัองคก์รและบริหารการศึกษา 3 (3 0 9) 
CIT 661 การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3 (3 0 9) 
CIT 798 การคน้ควา้อิสระ 1 (0 2 4) 

รวม 10 (7 6 31) 
                                     ชัว่โมง/สัปดาห์ = 44  ชัว่โมง 
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ปีที ่2 / ภาคการศึกษาที ่ 1 

หน่วย
กติ (ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

CIT 771 การจดัการระบบคอมพิวเตอร์และการ
ส่ือสาร 3 (3 0 9) 

CIT 772 การจดัการและการออกแบบฐานขอ้มูล 3 (3 0 9) 
CIT 602 สัมมนา 1 (0 3 3) 

XXX XXX กลุ่มวชิาเลือก 1 3 (3 0 9) 
CIT 798 การคน้ควา้อิสระ 2 (0 4 8) 

รวม 12 (9 7 38) 
                                     ชัว่โมง/สัปดาห์ = 54  ชัว่โมง 

 

 
ปีที ่2 / ภาคการศึกษาที ่ 2 

หน่วย
กติ (ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

CIT 773 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมลัติมีเดีย 3 (3 0 9) 
XXX XXX  กลุ่มวชิาเลือก 2 3 (3 0 9) 
CIT 798 การคน้ควา้อิสระ 3 (0 6 12) 

รวม 9 (6 6 30)  
                 ชัว่โมง/สัปดาห์ = 42  ชัว่โมง 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 

                   รายละเอียด ในภาคผนวก ก. 
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3.2 ช่ือ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

       3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล า
ดบั 

ช่ือ – นามสกลุ สาขาวชิาเอก 
ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 

1 ผศ.ดร.อลิสา ทรงศรีวทิยา ปร.ด. (นวตักรรมการเรียนรู้
ทางเทคโนโลย)ี,มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี, ประเทศไทย (2553)   

6 6 6 6 6 6 

พ.ม. (คอมพิวเตอร์) สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 
ประเทศไทย (2538) 
วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้น
สมเด็จเจา้พระยา , ประเทศ
ไทย (2536) 

2 รศ.สุวรรณา สมบุญสุโข ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ) ,
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี, ประเทศไทย
(2541) 

6 6 6 6 6 6 

วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร์)  
, มหาวทิยาลยัราชภฎับา้น
สมเด็จเจา้พระยา, ประเทศไทย
(2536) 

3 ดร.นิธิดา บุรณจนัทร์ ศษ.ด. (สาขาบริหารการศึกษา) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 
ประเทศไทย (2550) 

6 6 6 6 6 6 

ศษ.ม. (สาขาบริหารการศึกษา) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 
ประเทศไทย (2536) 

ค.บ. (การสอนมธัยมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
ประเทศไทย (2529) 
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ล า
ดบั 

ช่ือ – นามสกลุ สาขาวชิาเอก 
ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 

4 รศ.ดร.กลัยาณี จิตตก์ารุณต ์
 

Ed.D. (Curriculum and 
Instruction) Texas Southern 
University, USA(1985) 

3 3 3 3 3 3 

Ed.S. (Teaching of English) 
Jackson State University, 
USA (1976) 

M.A.T. (Teaching of English) 
Jackson State University, 
USA (2519) 
กศ.บ. (การสอนภาษาองักฤษ), 
วทิยาลยัวชิาการศึกษาพระ
นคร, ประเทศไทย (2515) 

 
3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล า
ดบั 

ช่ือ – นามสกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิาเอก 
ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 

1 ผศ.สุริยงค ์เลิศกลุวาณิชย ์ วศ.ม. 
วศ.บ. 

วศิวกรรมไฟฟ้า 
วศิวกรรมไฟฟ้า 

6 6 6 6 6 6 

2 ผศ.ชนินทร์ ตั้งพานทอง ค.อ.ม. 
 
วท.บ. 
 

คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
วทิยาการคอมพิวเตอร์
ประยกุตม์ลัติมีเดีย 

6 6 6 6 6 6 

3 อ.เจริญชยั  วงศว์  ฒน์กิจ M.E. 
วท.บ. 

Information System 
วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

กตม์ลัติมีเดียประยุ  

6 6 6 6 6 6 

4 อ.ญาดา  อรรถอนนัต ์ วท.ม. 
วท.บ. 

ธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
วทิยาการคอมพิวเตอร์
ประยกุตม์ลัติมีเดีย 

6 6 6 6 6 6 
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3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

ล าดบั  ช่ือ – นามสกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิาเอก สถานทีป่ฏบิัตงิาน 

1 ผศ.ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด ปร.ด. 
 
 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 ผศ.ดร.ศกัด์ิชาย ตั้งวรรณวทิย ์ ปร.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 
 

คอมพิวเตอร์
ศึกษา 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
วทิยาการ
คอมพิวเตอร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ 

3 ผศ.ดร.ฐศัแกว้ ศรีสด ปร.ด. 
 

พบ.ม. 
ค.บ. 

การจดัการ
เทคโนโลย ี
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 
 

4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา)  
ไม่มี 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าวทิยานิพนธ์หรือโครงงานวจัิย (ถ้ามี) 
ข้อก าหนดในการท าวิทยานิพนธ์หรือโครงงานวิจัย ต้องเป็นหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับการ

ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการเรียนการสอน  เพื่ อ ธุรกิจ ห รือเพื่ อท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจยั เพื่อพฒันางานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีเล่มวิทยานิพนธ์หรือโครงงานวิจยัท่ีต้องน าส่งตามมาตรฐานและระยะเวลาท่ี
หลกัสูตรก าหนดอยา่งเคร่งครัด  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
  วิทยานิพนธ์หรือโครงงานวิจยัท่ีนกัศึกษาสนใจ ตอ้งสามารถอธิบายถึงทฤษฎีท่ีน ามาใช้ใน

การท าวิจยั ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการท าวิจยั รวมถึงมีขอบเขตงานวิจยัท่ีชดัเจนและสามารถท า
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  นกัศึกษาสามารถออกแบบงานวิจยัได ้และมีความเช่ียวชาญในการใชเ้คร่ืองมือในการท างาน

วจิยั งานวจิยัสามารถเป็นตน้แบบในการพฒันาต่อได ้
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5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาท่ี 2 ถึง ภาคการศึกษาท่ี 4 

5.4 จ านวนหน่วยกติ 
       5.4.1  การคน้ควา้อิสระ  6  หน่วยกิต 
       5.4.2  วทิยานิพนธ์       12  หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

  5.5.1 นกัศึกษาเตรียมหวัขอ้โครงงานวจิยัหรือวทิยานิพนธ์ 
  5.5.2 สาขาวิชาแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยก าหนดชัว่โมงการให้ค  าปรึกษา จดัท าบนัทึกการ

ใหค้  าปรึกษา รวมถึงการจดัหาตวัอยา่งงานวจิยัใหศึ้กษาเป็นแบบอยา่ง  
5.6 กระบวนการประเมินผล  

  5.6.1ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท างานวิจยั ท่ีบนัทึกในสมุดให้ค  าปรึกษาโดย
อาจารยท่ี์ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานท่ีได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา โดย
งานวจิยัดงักล่าวตอ้งสามารถท าไดต้ามก าหนดเวลาท่ีก าหนดไว ้ 

  5.6.2 การจดัสอบการน าเสนอ ท่ีมีกรรมการสอบไม่ต ่ากว่า 3 คน โดยเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด  
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของมหาบัณฑิต 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์ / กจิกรรมของนักศึกษา 
มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยสีมยัใหม่ ในระดบั
สากล ตามมาตรฐานคุณวฒิุวิชาชีพ 

- การสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน  
- การสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน  
- การสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน  

- การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  
- การอภิปราย  
- การบรรยาย  
- การสอนแบบสัมมนา  
- การดูงาน  

- ทกัษะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใชว้ธีิการวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากล  
-  มีทกัษะการวจิยั 
-  มีทกัษะการถ่ายทอดความรู้  

- การสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน  
- การสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน  
- การสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน  

- การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  
- การอภิปราย  
- การบรรยาย  
- การสอนแบบสัมมนา  
- การดูงาน  

มีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ - การอภิปราย  
- การฝึก 
- การสอนแบบกิจกรรม 
- การทดสอบ 

เขา้ใจและยอมรับในความแตกต่างระหวา่ง
สังคม วฒันธรรม  

- การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
- การสอนแบบกิจกรรม 
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เพื่อใหม้หาบณัฑิตมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ หลกัสูตรไดก้ าหนดกลยทุธ์ส าหรับผลการเรียนรู้แต่ละ
ดา้นดงัน้ี 

ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การ
ประเมินผล 

1. ออกแบบและวางแผนไดอ้ยา่งเป็นระบบ ประยกุต์
เทคโนโลยหีรือเทคนิคในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
1.1 รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีเขา้ใจในศาสตร์
ของวชิาชีพอยา่งถ่องแท ้เป็นระบบ 
1.2 มีความสามารถในการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

-  สอนโดยการ
ใชกิ้จกรรม 
-  สอนโดยการ
ใชปั้ญหาเป็นฐาน 
-  ส อ น โด ย ใช้
บทบาทสมมุติ 
-  สอนโดยการ
ใชง้านวจิยั 
-  การน าไปทศัน
ศึกษา 

-  ก า ร
ป ร ะ เ มิ น
รายงาน 
-  การสอบ 
-  ก า ร
ประเมินการมี
ส่ วน ร่วมใน
กิจกรรม 

2. คน้หาและวจิารณ์ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆดว้ยใจท่ีเปิดกวา้ง
เพื่อใหไ้ดข้อ้สรปุอยา่งแทจ้ริงและสร้างแนวคิดและการ
ด าเนินการอยา่งมีศกัยภาพ และมีความคิดสร้างสรรค์ 
2.1 สามารถคิดวเิคราะห์อยา่งมีเหตุมีผลแบบองคร์วม 
2.2 มีความคิดสร้างสรรคบ์นพื้นฐานของวชิาชีพ 

-  แทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ
วชิาชีพในการ
สอน 
- แนะน าบุคคล
ส าคญัเป็น
ตน้แบบ 
-  กล่าวยกยอ่ง 
ชมเชย ผูท่ี้มี
ปฎิบติัตนเป็น
ตวัอยา่งท่ีดี 
-  สอนโดยวธีิ 
Creativing Base 
Learning โดย
ก าหนดกิจกรรม
ใหเ้รียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
การเขา้เรียน 
ซ่ึงแสดงถึง
ความ
รับผดิชอบใน
หนา้ท่ี 
- การท างาน
ร่วมกนั 
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3. มีทศันคติในทางบวกและเคารพความตั้งใจหลกัในการอุทิศ
ทรัพยากรแห่งตนในการพฒันาสังคมและอ่ืนๆ 
3.1 มีความสุภาพ  รู้จกัประสานความคิดใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม บนพื้นฐานของเหตุผลและความถูกตอ้ง 
3.2 แสดงออกถึงความเป็นผูมี้ความรับผดิชอบในฐานะผูน้ า 
3.3 เรียนรู้ความหลากหลายวฒันธรรมในสังคมไทยปัจจุบนั 
สามารถสืบทอดเจตนารมยข์องวฒันธรรมได ้ท าใหต้นเองอยู่
ร่วมในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

-  สอนโดยการ
ใชกิ้จกรรม 
-  สอนโดยการ
ใชปั้ญหาเป็นฐาน 
-  ส อ น โด ย ใช้
บทบาทสมมุติ 
-  สอนโดยการ
ใชง้านวจิยั 
-  การน าไปทศัน
ศึกษา 

-  ก า ร
ป ร ะ เ มิ น
รายงาน 
-  การสอบ 
-  ก า ร
ประเมินการมี
ส่ วน ร่วมใน
กิจกรรม 
- การสั ง เกต
พฤติกรรม 

2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซบัซอ้นดว้ยหลกัการ เหตุผล และค่านิยม

อนัดีงาม และใหข้อ้สรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผูไ้ดรั้บผลกระทบ 
(2) ริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยูเ่พื่อการทบทวนและแกไ้ข เพื่อจดัการกบัขอ้

โตแ้ยง้และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
(3) แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรมในสภาพแวดลอ้มของการท างานและในท่ีชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้าน คุณธรรม จริยธรรม  

(1) ใหค้วามส าคญัในวนิยัและความรับผดิชอบ เช่น การตรงต่อเวลา  การส่งงานภายในเวลา 
      ท่ีก าหนด 

         (2) สอดแทรกความซ่ือสัตยต่์อตนเอง และสังคม  
         (3) เนน้เร่ืองการปฏิบติัตนท่ีเหมาะสม ถูกตอ้ง ตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
         (4) การใชก้รณีศึกษา  
         (5) ปลูกฝังจรรยาบรรณวชิาชีพ  
         (6) ผูส้อนประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
          (1) สังเกตจากความรับผดิชอบในเร่ืองเรียนของนกัศึกษา 
          (2) สังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาในการปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่ง

ต่อเน่ือง 
           (3) ประเมินจากปริมาณการทุจริตในการสอบ และการท ารายงาน 
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           (4) อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรสัมภาษณ์นกัศึกษาเก่ียวกบัการสอนของครูและบนัทึกผล 
                      การสัมภาษณ์ 

(6) ประเมินจากการท าวทิยานิพนธ์ หรือ โครงการศึกษาวจิยั 
2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเน้ือหาสาระหลกั ตลอดจนหลกัการและทฤษฎีท่ี

ส าคญัและน ามาประยกุตใ์ชไ้ด ้
(2) มีความเขา้ใจทฤษฎี การวจิยั และการปฏิบติัอยา่งลึกซ้ึงในระดบัแนวหนา้ ตลอดถึง

ผลกระทบของผลงานวจิยัในปัจจุบนัท่ีมีต่อองคค์วามรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(3) ตระหนกัในระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มของระดบัชาติและนานาชาติท่ีอาจ
มีผลกระทบต่อสาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้งเหตุผลและการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การจดัล าดบัรายวชิาตามความต่อเน่ือง/ยากง่าย 
(2)  มอบหมายงานกลุ่มใหค้น้ควา้ เขียนรายงาน และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน  
(3) ใชก้ารสอนหลายรูปแบบ เช่น การสอนแบบวจิยัเป็นฐาน  
(4) จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
(5) จดักิจกรรมอภิปราย แสดงความคิดเห็น 
(6) ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติั โดยน าหลกัการทางทฤษฎีมาประยกุตใ์ช ้ 
(7) ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การทดสอบยอ่ย 
(2) ตรวจเน้ือหาของรายงานการคน้ควา้ และการอา้งอิงเอกสาร 
(3) รายงานผลงานโครงการ/วจิยั 
(4) นกัศึกษาประเมินตนเอง 
(5) สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบค าถาม 
(6) การสอบปฏิบติั  
(5) รายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

2.3 ทกัษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) สามารถจดัการปัญหาในบริบทใหม่ และพฒันาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรคใ์นการ

แกปั้ญหา โดยการสังเคราะห์และใชผ้ลงานวจิยัท่ีมีอยูเ่ดิม 
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(2) สามารถวเิคราะห์ปัญหาท่ีซบัซอ้นและเสนอแนะแนวทางแกไ้ขไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
(3) วางแผนและด าเนินโครงการวจิยัคน้ควา้ไดด้ว้ยตนเอง เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีสามารถขยาย

องคค์วามรู้เดิมไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 
2.3.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) การมอบหมายงานใหคิ้ดวเิคราะห์แกไ้ขปัญหา 
(2) มอบหมายใหค้น้ควา้ เขียนรายงานและน าเสนอหนา้ห้อง 
(3) จดัใหมี้รายวชิาโครงงาน / วจิยั 
(4) จดักิจกรรม อภิปราย แสดงความคิดเห็น 
(5) จดัการประชุม สัมมนา 

 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
 (1) รายงานการวเิคราะห์แกไ้ขปัญหา 
 (2)  การใชภ้าษาในเอกสารรายงาน และการน าเสนอผลงานปากเปล่า 
 (3)  รายงานผลงานโครงการ / วจิยั   
 (4)  สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น และ ตอบค าถาม  
 (5)  สังเกตการตั้งค  าถาม การตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็น 

2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1) สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นหรือความยุง่ยากระดบัสูงไดด้ว้ยตนเอง 
(2) สามารถประเมินตนเองได ้รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมี้ประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานระดบัสูงได ้
(3) มีความรับผดิชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งเตม็ท่ีในการ

จดัการปัญหาต่าง ๆ 
(4) แสดงออกทกัษะการเป็นผูน้ าไดอ้ยา่งเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อ

เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผดิชอบ 

 (1) มอบหมายงานกลุ่ม 
 (2) จดักิจกรรม อภิปราย แสดงความคิดเห็น 
 (3) มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขียนรายงานและน าเสนอหนา้หอ้ง 
 (4) จดัการประชุม สัมมนา 
 (5) ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
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รับผดิชอบ 
 (1)  นกัศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มกิจกรรม 
 (2)  สังเกตพฤติกรรมการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบค าถาม 
 (3)  ตรวจเน้ือหาของรายงานการคน้ควา้ และการอา้งอิงเอกสารในรายงานการคน้ควา้ 
 (4)  ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
 (5)  รายงานการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้

ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่าง ๆ 
(2) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ โดยการ

น าเสนอรายงานผา่นส่ิงตีพิมพ ์
(3) สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย และ

น าเสนอขอ้มูลสารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและ 
         การ ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  (1)  มอบหมายงานท่ีตอ้งคิดค านวณ 
  (2)  ใชส่ื้อเคล่ือนไหว 
  (3)  การมอบหมายงานใหคิ้ดวเิคราะห์แกไ้ขปัญหา 
   (4)  มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขียนรายงานและน าเสนอหนา้หอ้ง 
   (5)  จดัใหมี้รายวชิาโครงงาน / วจิยั 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร  
         และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  (1) รายงานการวเิคราะห์เชิงตวัเลข 
(2) การใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ ในการน าเสนอผลงาน 

  (3) รายงานการวเิคราะห์แกไ้ขปัญหา 
(4) การใชภ้าษาในเอกสารรายงาน และการน าเสนอผลงานปากเปล่า 

 (5) รายงานผลงานโครงการ 
 



3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตราฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
3.1 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาภาษาองักฤษเสริมพืน้ฐาน 

 ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 
 

  หมายเหตุ  ตามระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ก าหนดใหน้กัศึกษาตอ้งเรียนวชิา 
   ภาษาองักฤษซ่ึงเป็นวชิาบงัคบัพื้นฐาน จึงท าใหผ้ลการเรียนรู้ของรายวชิาภาษาองักฤษพื้นฐาน จะตอ้งไดผ้ลลพัธ์การเรียนรู้เหมือนกนั
   ทุกหลกัสูตร 

รายวชิา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 4.  ด้านทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.  ด้านทักษะการ
วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 

LNG 550  วิชาปรับพ้ืนภาษาองักฤษส าหรับ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
Remedial English Course For Post 
Greduate Students 2 (1-2-3) 

             

LNG 600  วิชาภาษาองักฤษระหวา่งการเรียนใน
หลกัสูตรส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
In-sessional  English Course for Post 
Graduate Students 3 (2-2-9) 

           



30 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดงัน้ี   
1. คุณธรรม จริยธรรม 

(1)  มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิต
อาสา ไม่ละเลยต่อปัญหาขององคก์รหรือ
สังคม 

(2)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ 
มารยาท และขอ้บงัคบัขององคก์รและ
สังคม 

(3)  ตระหนกัในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรม
ไทยและวฒันธรรมสากล   

(4)  มีจรรยาบรรณทางวชิาชีพ ตระหนกัถึง
หนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีมีต่อตนเองและ
สังคม  

 
 
 
 
 
 

2. ความรู้ 
(1)  มีความรู้และความเขา้ใจดา้นหลกัการใช้

ภาษาและการส่ือสาร  
(2)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ี

ศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3)  สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในดา้น

ภาษาองักฤษมาประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ข
ปัญหาในการเรียนและการท างานจริงได ้

(4)  สามารถน าความรู้ดา้นภาษามาใชใ้นการ
พฒันาและต่อยอดการเรียนรู้ของตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง สามารถสืบคน้ขอ้มูลและ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเองเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 
(1)  มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีดี สามารถ

วเิคราะห์ อภิปรายและประยกุตใ์ชค้วามรู้
ดา้นภาษา และการส่ือสาร ในการเรียนรู้
และการท างานอยา่งเหมาะสม  

(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาได ้ 

(3)  สามารถคิด วเิคราะห์ ใชต้รรกะในการ
ส่ือสารและน าเสนอขอ้มูลอยา่งมีล าดบั
ขั้นตอน และสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมี
ระบบ สามารถใชข้อ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจในการท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

(4)  มีจินตนาการและความยดืหยุน่ในการปรับ
ใชอ้งคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม 
รู้เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางองคค์วามรู้
และเทคโนโลยใีหม่ 
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4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1)  สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนท่ีหลากหลาย และ ท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
(2)  รู้จกับทบาท หนา้ท่ี และมีความรับผดิชอบในการท างานตามท่ีมอบหมายทั้ง
งานบุคคลและงานกลุ่ม  
(3)  สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ สามารถ วางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรับผดิชอบ  
 (4)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง  
 (5)  มีจิตส านึกความรับผดิชอบดา้นวชิาชีพของตนเอง  
 

 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1)  มีทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือ
การแสดงสถิติประยกุตต่์อการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
(2)  มีทกัษะในการส่ือสารขอ้มูลทั้งทางการพูด การเขียน และการส่ือ
ความหมายไดอ้ยา่งดี ตรงประเด็น และเหมาะสมกบับริบท   
(3)  สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ี
ทนัสมยัไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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3.3  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผดิชอบหลกั  ความรับผดิชอบรอง 

 
 

รายวชิา 
 
 

1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 4.  ด้านทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.  ด้านทักษะการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

1. หมวดวชิาบังคับ 
CIT 601  ระเบียบวิธีวิจยัทางการศึกษา  
(Research Methodology in Education) 3 (3–0–9) 

  
 

   
 

      
 

 
 

    

 

CIT 602  สมัมนา (Seminar) 1 (0–3–3) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

2. หมวดวชิาเลือก     

2.1  กลุ่มวชิาการศึกษาประยุกต์ 
CIT 612 การพฒันาระบบการเรียนการสอน  
(Instructional System Development)  3 (3-0-9) 

 
 

         
 

   

CIT 641 คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน  
(Computer Assisted Instruction)  3 (1-4-9) 

 
 

         
 

   

CIT 651 การจดัองคก์รและบริหารการศึกษา  
(Educational Organization and Administration)    3 (3-0-9) 

 
 

         
 

   

    2.2 กลุ่มวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 

CIT 660 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ  
(Management Information System)  3 (3-0-9) 
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รายวชิา 
 
 

1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 4.  ด้านทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.  ด้านทักษะการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
CIT 661 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  
(Information System Analysis and Design)  3 (3-0-9) 

 
 

         
 

   

CIT 771 การจดัการคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร  
(Computer Organization and Communication)           3 (3-0-9) 

 
 

         
 

   

CIT 772 การจดัการและการออกแบบฐานขอ้มูล  
(Database Design and Management)  3 (3-0-9) 

 
 

         
 

   

CIT 773 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมลัติมีเดีย  
(Computer Graphics and Multimedia)  3 (3-0-9) 

 
 

         
 

   

    2.3 กลุ่มวชิาเลือก 
CIT 632 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
(Information Technology for Electronic- Commerce)  3 (3-0-9) 

 
 

             

CIT 713 การวิจยัด าเนินการ  
(Operation Research)  3 (3-0-9) 

 
 

             

CIT 781 ปัญญาประดิษฐ์  
(Artificial Intelligence)  3 (3-0-9) 

 
 

             

CIT 782 แนวคิดระบบปฏิบติัการสมยัใหม่  
(Modern Operating System Concepts)  3 (3-0-9) 
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รายวชิา 
 
 

1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 4.  ด้านทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.  ด้านทักษะการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
CIT 783 เทคโนโลยเีชิงออ็บเจกต ์ 
(Object Oriented Technology)  3 (3-0-9) 

 
 

             

FEM 623  หลกัสูตรและการประกนัคุณภาพการศึกษา
(Curriculum and Quality Assurance in Education)     3 (2–2–9) 

               

FEM 624  จิตวทิยาและการจดัการเรียนรู้ 
 (Psychology and Learning Management) 
 3 (2– 2–9) 

               

FEM 625   การวดัและการประเมินผลการศึกษาขั้นสูง 
(Advanced Measurement and Evaluation of Studies)  3 (3–0–9) 

               

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ 
CIT 798 การคน้ควา้อิสระ  (Project Study)  6 หน่วยกิต                 

CIT 799 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 หน่วยกิต                 

 
 
 
 



35 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซบัซอ้นดว้ยหลกัการ เหตุผล และค่านิยมอนัดีงาม และใหข้อ้สรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู ้
ไดรั้บผลกระทบ 

1.2 ริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยูเ่พื่อการทบทวนและแกไ้ข เพื่อจดัการกบัขอ้โตแ้ยง้และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
1.3 แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการส่งเสริมใหมี้การประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดลอ้มของการท างานและในท่ีชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 

 
2. ด้านความรู้ 

2.1 มีความรู้และความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเน้ือหาสาระหลกั ตลอดจนหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัและน ามาประยกุตใ์ชไ้ด้ 
2.2 มีความเขา้ใจทฤษฎี การวจิยั และการปฏิบติัอยา่งลึกซ้ึงในระดบัแนวหนา้ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจยัในปัจจุบนัท่ีมีต่อองคค์วามรู้ 
2.3 ตระหนกัในระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มของระดบัชาติและนานาชาติท่ีอาจมีผลกระทบต่อสาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมทั้งเหตุผลและการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
3.1 สามารถจดัการปัญหาในบริบทใหม่ และพฒันาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหา โดยการสังเคราะห์และใชผ้ลงานวจิยัท่ีมีอยูเ่ดิม 
3.2 สามารถวเิคราะห์ปัญหาท่ีซบัซอ้นและเสนอแนะแนวทางแกไ้ขไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
3.3 วางแผนและด าเนินโครงการวจิยัคน้ควา้ไดด้ว้ยตนเอง เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีสามารถขยายองคค์วามรู้เดิมไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 
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4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นหรือความยุง่ยากระดบัสูงไดด้ว้ยตนเอง 
4.2 สามารถประเมินตนเองได ้รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบัสูงได ้
4.3 มีความรับผดิชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งเตม็ท่ีในการจดัการปัญหาต่าง ๆ  
4.4 แสดงออกทกัษะการเป็นผูน้ าไดอ้ยา่งเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 

 
5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่าง ๆ  
5.2 สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ โดยการน าเสนอรายงานผา่นส่ิงตีพิมพ ์ 
5.3 สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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หมวดที ่5. หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2547 (ภาคผนวก ฉ.) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจตรงกนัทั้งสถาบนั และน าไป
ด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงผูป้ระเมินภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้

การทวนสอบในระดบัรายวิชาควรให้นกัศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดบัรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมิน
ขอ้สอบโดยผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกัน คุณภาพภายใน
สถาบนัอุดมศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจยั
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบณัฑิต ท่ีท าอย่างต่อเน่ืองและน าผลวิจยัท่ีได้ยอ้นกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลกัสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ของหลกัสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดบัสากล โดยการวิจยัอาจจะท าด าเนินการดงัตวัอย่าง
ต่อไปน้ี 
(1) ภาวะการณ์ไดง้านท าของบณัฑิต ประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ในดา้นของ

ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของบณัฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

(2) การขอขอ้มูลจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบณัฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา้ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ใน
คาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีท่ี 1  ปีท่ี 3 เป็นตน้ 

(3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความกา้วหนา้ในสายงานของบณัฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเม่ือมีโอกาสเพื่อวดั

ระดบัความพึงพอใจในดา้นความรู้ ความพร้อม และสมบติัดา้นอ่ืน ๆ ของบณัฑิตท่ีจะจบ
การศึกษาและเขา้ศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 
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(5) การประเมินจากนกัศึกษาเก่าท่ีไปประกอบอาชีพ ในดา้นของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวชิาท่ีเรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดในหลกัสูตร ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอาชีพ
ของบณัฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับหลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึนดว้ย 

(6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลกัสูตร หรือ เป็นอาจารยพ์ิเศษต่อความ
พร้อมของนกัศึกษาในการเรียนและสมบติัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้และการ
พฒันาองคค์วามรู้ของนกัศึกษา 

(7) ผลงานของนกัศึกษาท่ีวดัเป็นรูปธรรมไดซ่ึ้ง อาทิ (ก) จ านวนโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีพฒันาเอง
และวางขาย (ข) จ านวนสิทธิบตัร (ค) จ านวนรางวลัทางสังคมและวชิาชีพ (ง) จ  านวนกิจกรรม
การกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (จ) จ านวนกิจกรรมอาสาสมคัรในองคก์รท่ีท าประโยชน์ต่อ
สังคม 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  

3.1 นกัศึกษาทีมีสิทธ์ิไดรั้บปริญญา ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ดงัต่อไปน้ี 
3.1.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวชิาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
3.1.2 มีแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
3.1.3 ใชเ้วลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  ทั้งน้ีไม่นบัระยะเวลา การลาพกัการศึกษาตามความ

ท่ีระบุไวใ้นขอ้ 21 แห่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีวา่ดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2547 

3.1.4 ไม่มีพนัธะดา้นหน้ีสินใด ๆ กบัมหาวทิยาลยั 
3.1.5 มีเกียรติและศกัด์ิของนกัศึกษา ตามหมวดท่ี 8 แห่งระเบียบน้ี 
 

3.2 นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 
3.2.1 เป็นนกัศึกษาภาคการศึกษาสุดทา้ยท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลกัสูตร 
3.2.2 ผา่นกิจกรรมภาคบงัคบั ตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 
3.2.3 ให้นกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีระบุ ไวใ้นขอ้ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นค าร้องแสดง 

ความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด มิฉะนั้นอาจไม่ไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือต่อสภามหาวิทยาลยัเพื่อ
อนุมติัใหป้ริญญาในภาคการศึกษานั้น  
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หมวดที ่6. การพฒันาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวทิยาลยั/คณะตลอดจนในหลกัสูตรท่ีสอน 
(2) ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจยัอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการท าวิจยัสายตรงในสาขาวิชาท่ีไม่ใช่วิจยัในแนวคอมพิวเตอร์
ศึกษาเป็นอนัดบัแรก การสนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์ 

 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล  
(1) ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ  

วิจยัอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการท าวิจยัสายตรงในสาขาวิชาท่ีเป็นการวิจยัในแนวคอมพิวเตอร์
ศึกษาเป็นอนัดบัแรก การสนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้นัสมยั เพื่อสร้างระบบการ
เรียนการสอนของหลกัสูตรใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 
2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืน ๆ  
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 
(2) มีการกระตุน้อาจารยท์  าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(3) ส่งเสริมการท าวจิยัสร้างองคค์วามรู้ใหม่เป็นหลกัและเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและมีความ

เช่ียวชาญโดยเฉพาะการพฒันาความรู้/ความเช่ียวชาญของอาจารยท์างดา้นคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1. การบริหารหลกัสูตร 
การบริหารหลกัสูตรจะใชก้ารบริหารผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร โดยคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรมีหนา้ท่ีบริหารหลกัสูตรใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรท่ีระบุไว  ้จดัท า
บริหารแผนกลยทุธ์ แผนงบประมาณ และสนบัสนุนการผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด รวมทั้งมีการใชร้ะบบประกนัคุณภาพหลกัสูตรระดบัภูมิภาคเอเชียหรือ AUN-QA โดย
จะมีการประเมินตนเองทุก 5 ปี 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

แสวงหารายได้สมทบงบประมาณแผ่นดินโดยการจดัการสอนภาคพิเศษและการบริการ
วิชาการ พิจารณาจดัสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็น ก าหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายวิชาเพื่อจดัซ้ือต ารา ส่ือการเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ วสัดุครุภณัฑ์ และคอมพิวเตอร์อยา่ง
เพียงพอ เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมกบัการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

 2.2.1 สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 

การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจยั ใช้สถานท่ีของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี  รายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  มีดงัน้ี 

 

ล าดบั ช่ืออุปกรณ์ 
บริหารจดัการ 
งานส านกังาน 

บริหารจดัการดา้น
การเรียนการสอน 

หน่วยนบั 

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (PC) 12 80  เคร่ือง 
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 6 - เคร่ือง 
3 เคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์ 5 2 เคร่ือง 

4 
เคร่ืองฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ 
(Projector) 

2 6 เคร่ือง 

5 เคร่ืองจบัภาพสามมิติ (Visualizer) - 1 เคร่ือง 
6  เคร่ืองสแกนเนอร์ (Scanner) 1 1 เคร่ือง 
7 กลอ้งดิจิทลั 1 3 เคร่ือง 
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ล าดบั ช่ืออุปกรณ์ 
บริหารจดัการ 
งานส านกังาน 

บริหารจดัการดา้น
การเรียนการสอน 

หน่วยนบั 

9 กลอ้งวดีิโอ - 8 เคร่ือง 
10 ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) - 5 ชุด 
11 ระบบกลอ้งวงจรปิด 16 - ระบบ 
12 Finger Print 3 - เคร่ือง 
13 อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล  1 1 เคร่ือง 
14 โทรทศัน์ 2 3 เคร่ือง 
15 อุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียง(Mixer) - 2 เคร่ือง 
16 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2 2 เคร่ือง 
17 เกา้อ้ี 40 373 ตวั 
18 Switch 4 7 เคร่ือง 
19 San Switch - 1 เคร่ือง 

2.2.2 ห้องสมุด  

มหาวิทยาลยัฯ มีแหล่งความรู้ท่ีสนับสนุนวิชาการทางดา้นคอมพิวเตอร์ศึกษา  วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องท่ีส านักหอสมุด ซ่ึงมีหนังสือ
ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทัว่ไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่างๆ กว่า 
1,800 รายการ มีต าราท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ศึกษา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่นอ้ยกวา่ 2,000 เล่ม และวารสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์อีกไม่นอ้ยกวา่ 80 รายการ 
มีฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีอยูใ่นดชันีอา้งอิงอีกไม่นอ้ยกวา่ 20 ฐานขอ้มูล 

นอกจากน้ีห้องสมุดของสาขาวชิาฯ ไดจ้ดัเตรียมหนงัสือดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์จ านวน  
155 เล่ม ดีวีดีรอมเพื่อการศึกษาดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์ 800 เร่ือง และแผ่นซีดีรอมเพื่อการศึกษา
ดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ 270 แผน่ เพื่อเป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติม 
 ส่ือการเรียนรู้ หมวด ไทย องักฤษ รวม 
1 หนงัสือ (เล่ม)  วทิยาการคอมพิวเตอร์ 116 39 155 
2 วทิยานิพนธ์ (เล่ม) โครงงาน 234 - 234 
  วทิยานิพนธ์ 644 - 644 

3 ซีดีรอม ซีดีรอมเพื่อการศึกษา 36 - 36 
   ซีดีรอมโครงงาน 234 - 234 

4 ดีวดีีรอม ดีวดีีรอมเพื่อการศึกษา 50 750 800 
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีส าคญัของสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ

เคร่ืองมืออุปกรณ์ห้องปฏิบติัการ เน่ืองจากเป็นหลกัสูตรท่ีตอ้งเตรียมความพร้อมให้แก่บณัฑิตส่วน
ใหญ่ในการท างานจริงในวงการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจ าเป็นท่ีนกัศึกษา
ตอ้งมีประสบการณ์การใช้งานเคร่ืองมือ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้เกิดความเขา้ใจ
หลกัการ วธีิการใชง้านท่ีถูกตอ้ง และมีทกัษะในการใชง้านจริง รวมทั้งการเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศทั้ง
ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และส่ือการสอนส าเร็จรูป เช่น วิดีทศัน์วิชาการ โปรแกรมการค านวณ 
และส่ือประกอบการสอนท่ีจดัเตรียมโดยผูส้อน  ดงันั้นตอ้งมีทรัพยากรขั้นต ่าเพื่อจดัการเรียนการ
สอน ดงัน้ี 

(1) มีห้องเรียนท่ีมีส่ือการสอนและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัเอ้ือให้คณาจารยส์ามารถปฏิบติังานสอน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) มีห้องปฏิบัติการท่ีมีความพร้อมทั้ งวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบซอฟตแ์วร์ท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวชิาท่ีเปิดสอนอยา่งพอเพียงต่อการ
เรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบติัการส าหรับการท าโครงงาน โดยมีการบริหารจดัการอยา่ง
เป็นระบบ  

(3) ตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนดูแลส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟตแ์วร์
ท่ีใชป้ระกอบการสอนท่ีพร้อมใชป้ฎิบติังาน 

(4) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกในการสืบคน้ความรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนงัสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งในจ านวนท่ีเหมาะสม โดยจ านวนต าราท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมี
มากกวา่จ านวนคู่มือ 

(5) มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบติัการ ต่อจ านวนนกัศึกษาในอตัราส่วน เป็นอยา่งนอ้ย 1:2 

(6) มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบติัการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบติัการ ต่อจ านวนนกัศึกษาในอตัราส่วน เป็นอยา่งนอ้ย  :1 1 

(7) มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นกัศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเขา้ใช้ไดต้ลอด24 
ชัว่โมง ทุกวนั โดยมีปริมาณจ านวนคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสม  

(8) มีโปรแกรมท่ีถูกตอ้งตามกฏหมายติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง เคร่ือง
คอมพิวเตอร์มีการปรับเปล่ียนรุ่นใหม่อยา่งสม ่าเสมอทุก 3 ปี 

(9) อาจารยมี์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเองและมีการปรับเปล่ียนรุ่นใหม่อยา่งสม ่าเสมอทุก  
      3 ปี 
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2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร  
มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยการจดัท าแบบสอบถามส ารวจความตอ้งการ 

และจากการสังเกตุการใช้งานในรายวิชาท่ีสอน โดยให้ทรัพยากรมีความพร้อมสนบัสนุนการเรียน
การสอนตามหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตาม 

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2558    
  ขอ้ 15 วา่ดว้ยการประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 วา่ดว้ยมาตรฐาน 
  ดา้นพนัธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดา้นการสร้างและพฒันาสังคม 
  ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่  

(1) อาจารยป์ระจ าตอ้งมีคุณวฒิุเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑม์าตรฐาน  
      หลกัสูตรระดบัระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
(2) มีความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสูตร 
(3) มีความรู้ มีทกัษะในการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาและ 
      มีประสบการณ์ท าวจิยัหรือประสบการณ์ประกอบวชิาชีพในสาขาวชิาท่ีสอน 
(4) ผา่นการคดัเลือกและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของคณะ และผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยั 
      เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสูตรตลอดจนวสิัยทศัน์ของ 
      มหาวทิยาลยั 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร  
คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และผูส้อน จะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียน

การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียม
ไวส้ าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลกัสูตร และไดบ้ณัฑิตเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
3.3 คณาจารย์ทีส่อนบางเวลาและคณาจารย์พเิศษ  

- สัดส่วนอาจารยต่์อนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า ใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพ 
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- ส าหรับอาจารยพ์ิเศษหรือวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญถือวา่มีความส าคญัมาก เพราะจะเป็นผูถ่้ายทอด 
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัมาให้กบันกัศึกษา ดงันั้นคณะก าหนดนโยบายวา่ก่ึงหน่ึงของรายวชิา
บงัคบัจะตอ้งมีการเชิญอาจารยพ์ิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอยา่งน้อยวิชาละ 3 ชัว่โมงและอาจารย์
พิเศษนั้ น ไม่ว่าจะสอน ทั้ งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู ้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิ
การศึกษาอยา่งต ่าปริญญาเอก 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีการก าหนดคุณสมบติัของบุคลากรให้ตรงตามภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และตอ้งผา่นการ
คดัเลือกใหแ้น่ใจวา่มีคุณสมบติัดงักล่าวและมีทศันคติท่ีดีต่อการท างานกบัอาจารยแ์ละนกัศึกษา 
4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน  

(1) มีการพฒันาอาจารยใ์หมี้พฒันาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขา 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อ
ส่งเสริมการสอนอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งสนบัสนุนให้อาจารยมี์ผลงานวิจยัท่ีสามารถตีพิมพใ์นระดบั
นานาชาติเพิ่มข้ึน โดยอาจร่วมมือกบัอาจารยต่์างสาขาหรือต่างสถาบนั การสนบัสนุนสามารถท าได้
ในรูปของการให้ค่าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ การให้เงินพิเศษเพิ่มเม่ือมีบทความวิชาการ
ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ หรือ เอกสารรายงานการประชุมวิชาการ รวมทั้งอาจลดภาระงานสอนให้
เหมาะกบัเวลาท่ีใชเ้พื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และการท าวจิยั 

(2)ในกรณีท่ีอาจารยไ์ม่ถนดัในการเพิ่มพูนความรู้โดยผา่นการท าวิจยัได ้หน่วยงานอาจ 
สนับสนุนให้อาจารยเ์ขา้ร่วมงานกบัภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อให้
อาจารยไ์ดมี้ประสบการณ์จริงในการพฒันาแนวคิด หรือพฒันาผลิตภณัฑ์ทางคอมพิวเตอร์ วิธีในขอ้
น้ีควรด าเนินการเม่ือขอ้ 4(1) ขา้งตน้ไม่สามารถท าได ้

(3) การเชิญผูเ้ช่ียวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมท่ีมีประสบการณ์ตรงในรายวชิา 
ต่าง ๆ มาเป็นอาจารยพ์ิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ใหแ้ก่นกัศึกษาและอาจารยป์ระจ า 

(4) การมีผูช่้วยสอนประจ าหอ้งปฏิบติัการท่ีมีความรู้เก่ียวกบัฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และระบบ 
เครือข่าย หรือวิชาท่ีเก่ียวขอ้งในจ านวนท่ีเหมาะสม โดยผูช่้วยสอนประจ าห้องปฏิบติัการควรไป
อบรมเทคโนโลยใีหม่ทางดา้นคอมพิวเตอร์อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  

สาขาวิชามีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมี
ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการได ้โดยอาจารยทุ์กคนจะตอ้งท า
หนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นกัศึกษา และทุกคนตอ้งก าหนดชัว่โมงวา่ง(Office Hours) 
เพื่อให้นกัศึกษาเขา้ปรึกษาได้ นอกจากน้ี ยงัเป็นท่ีปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค  าปรึกษาแนะน าในการ
จดัท ากิจกรรมแก่นกัศึกษา 
   5.2 การอุทธรณ์ของ/นักศึกษา  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
(ภาคผนวก จ.) 
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
- กลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิตและผูป้ระกอบการ มีการจดัการส ารวจความพึงพอใจดว้ยแบบสอบถามและ

การระดมสมอง เพื่อน าขอ้เสนอแนะท่ีได ้มาใช้เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตร ผลการ
ส ารวจพบว่า ผูใ้ช้บณัฑิตและผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจในความรู้ความสามารถของ
บณัฑิต มีทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมัย สามารถน าความรู้มา
ประยกุตก์บังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ยงัขาดทกัษะการส่ือสารทางดา้นภาษาองักฤษ 

- กลุ่มศิษยเ์ก่า มีการจดังานพบปะศิษยเ์ก่า พบว่า บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว สามารถน า
ความรู้ไปพฒันาวิชาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และมีความก้าวหน้าใน
หนา้ท่ีการงาน โดยมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีมากข้ึน 

- ขอ้เสนอแนะส าหรับโครงสร้างหลกัสูตร พบวา่ เป็นหลกัสูตรท่ีมีประโยชน์ มีความเหมาะสม
และทนัสมยั โดยโครงสร้างของหลกัสูตรสามารถตอบสนองความตอ้งการ และสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศใหแ้ก่หน่วยงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

- แผนพัฒนาปรับปรุงทั้ ง 4 มิติ (การจัดการหลักสูตร ทรัพยากรการเรียนการสอน การให้
ค  าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา ความต้องการของตลาดแรงงานและคุณภาพบณัฑิต) บรรลุ
เป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของท่ีตั้งไว ้

- จ านวนนกัศึกษาท่ีจบในเวลา 2 ปีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของนกัศึกษาคงอยูใ่นปีท่ี 2 
- ร้อยละ 80 ของบณัฑิตไดง้านท าภายใน 6 เดือนหลงัส าเร็จการศึกษา 
- อาจารยทุ์กคนไดรั้บการพฒันาอบรม ไม่นอ้ยกวา่ 20 ชัว่โมงต่อปี 
- บุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนทุกคนไดรั้บการพฒันาอบรมไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมงต่อปี 
- นกัศึกษามีระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการสอนและส่ิงอ านวยความสะดวกไม่ต ่ากว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

- ร้อยละ 80 ของนายจา้งมีระดบัความพึงพอใจในคุณภาพบณัฑิตไม่ต ่ากวา่ 3.5 จาก คะแนนเต็ม 
5.0 

- ร้อยละ 90 ของอาจารยใ์หม่มีความพึงพอใจในหลกัสูตรปฐมนิเทศเก่ียวกบัเทคนิคการสอนและ
วดัผล 
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ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

1. อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลกัสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบั 
    กรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/ 
    สาขาวชิา (ถา้มี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 
    ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ย 
    ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

     

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 
    ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5  
    และ 6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบ 
    ทุกรายวชิา 

     

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7  
    ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ 
    เรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25  
    ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน  
    หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน 
    ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

-     

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือแนะน าดา้น 
    การจดัการเรียนการสอน      

9. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ 
    และ/หรือวิชาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนไดรั้บการพฒันา 
      วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี      

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ 
      คุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียมากกวา่ 3.50  จากคะแนนเตม็ 5.0 

-     

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่  
      เฉล่ียมากกวา่ 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -    
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หมวดที ่8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

- การประชุมร่วมของอาจารยใ์นสาขาวชิาเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอค าแนะน าหรือ 
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์มีความรู้ในการใชก้ลยทุธ์การสอน 

- อาจารยรั์บผดิชอบ/อาจารยผ์ูส้อนรายวชิา ขอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากอาจารยท์่าน 
อ่ืน หลงัการวางแผนกลยทุธ์การสอนส าหรับรายวชิา 

- การสอบถามจากนกัศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวธีิการท่ีใช ้โดยใช้ 
แบบสอบถามหรือการสนทนากบักลุ่มนกัศึกษา ระหวา่งภาคการศึกษา โดยอาจารยผ์ูส้อน 

- ประเมินจากการเรียนรู้ของนกัศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรมและผลการสอบ 
1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

- การประเมินการสอนโดยนกัศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านกังานบณัฑิตศึกษา 
- การประเมินการสอนของอาจารยจ์ากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวธีิการสอน กิจกรรม งานท่ี 

มอบหมายแก่นกัศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวชิา 
- การทดสอบการเรียนรู้ของนกัศึกษาเทียบเคียงกบันกัศึกษาในมหาวทิยาลยัอ่ืน โดยใช ้

ขอ้สอบกลางของเครือข่ายสถาบนั หรือของสมาคมวชิาชีพ 
           ทั้งน้ีมีการประเมินกลยทุธ์การสอนดงัน้ี 

 การประชุมร่วมกนัของอาจารยใ์นหลกัสูตร เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการใชก้ลยทุธ์ 
การสอน 

 การสอบถามจากนกัศึกษาถึงประสิทธิผลการเรียนรู้จากวธีิการสอนท่ีอาจารยใ์ช ้
 ประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรมและ 

ผลการสอบ 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม เป็นไปตามตวับ่งช้ีของเกณฑป์ระกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร คือ 
AUN-QA ส่วนการวดัและประเมินผลนกัศึกษา อยา่งนอ้ยใหเ้ป็นไปตามประกาศดงัน้ี  

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 ขอ้ 13 วา่ดว้ยเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา  

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ .2549 วา่ดว้ยมาตรฐานดา้น 
คุณภาพบณัฑิต  

การมีกลยทุธ์การประเมินผลและทวนสอบวา่เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริง ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษา
จะตอ้งวางแผนไวล่้วงหน้า และระบุรายละเอียดเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเอกสารรายละเอียดหลกัสูตร  
รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม การประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นความ
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รับผดิชอบของผูส้อน เช่น การสอบขอ้เขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบปฏิบติั การสังเกตพฤติกรรม การ
ใหค้ะแนนโดยผูร่้วมงาน รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผูเ้รียน ส่วนการประเมินผล
หลกัสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารหลกัสูตร เช่น การประเมินขอ้สอบ การ
เทียบเคียงขอ้สอบกบัสถานศึกษาอ่ืน การสอบดว้ยขอ้สอบกลางของสาขาวิชา การประเมินของผูจ้า้งงาน 
การประเมินของสมาคมวชิาชีพ เป็นตน้  

นอกจากน้ีการประเมินผลความรู้ สามารถพิจารณาได้จากมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต  บัณฑิต
ระดบัอุดมศึกษาเป็นผูมี้ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 
สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความ
ส านึกและความรับผดิชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ดงันั้นจึงมีการก าหนด “ตวับ่งช้ี” ไวด้งัน้ี  

- บณัฑิตมีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยกุตค์วามรู้เพื่อ 
พฒันาตนเอง สามารถปฏิบติังานและสร้างงานเพื่อพฒันาสังคมใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

- บณัฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวติ และปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบโดยยดึหลกัคุณธรรมจริยธรรม 
- บณัฑิตมีสุขภาพดีทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเองอยา่ง 

ถูกตอ้งเหมาะสม 
การประเมินตวับ่งช้ีดา้นบนน้ีจะท าไดเ้ฉพาะเม่ือนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา และระหว่างเวลาน้ี 

การหมัน่ให้นกัศึกษาตระหนกัถึงตวับ่งช้ีตลอดเวลาจึงเป็นส่ิงเดียวท่ีท าได ้การฝึกนกัศึกษาซ ้ า ๆ ในเร่ืองท่ี
อยู่ในตวับ่งช้ีจะท าให้แนวคิดน้ีฝังอยู่ในตวันักศึกษาโดยอตัโนมติั การจ าลองสถานะการณ์ต่าง ๆ เพื่อ
สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาว่ามีคุณสมบัติท่ีต้องการหรือยงั น่าจะเป็นแนวทางท่ีใช้เพื่อประเมิน
ความส าเร็จของแนวคิดของตวับ่งช้ีทั้งหมดน้ี 

แนวทางการจ าลองสถานการณ์เพื่อประเมินตามตวับ่งช้ีดา้นบนอาจท าโดยให้นักศึกษาท าโครงการ
วิชาการร่วมกนั เป็นโครงการพฒันาผลิตภณัฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โครงการประยุกต์ความรู้ทาง
วทิยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการพฒันาสังคม พฤติกรรมของนกัศึกษาจะถูกสังเกต
และประเมินระหวา่งการท าโครงการโดยอาจารยท่ี์ควบคุมโครงการ 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตวับ่งช้ีในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 

จากการรวบรวมขอ้มูลในขอ้ 2.1 จะท าใหท้ราบปัญหาของการบริหารหลกัสูตรทั้งในภาพรวม และใน
แต่ละรายวิชา กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดท้นัทีซ่ึงก็
จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าไดต้ลอดเวลาท่ีพบปัญหา ส าหรับการปรับปรุง
หลกัสูตรทั้งฉบบันั้น จะกระท าทุก 5 ปี ทั้ งน้ีเพื่อให้หลกัสูตรมีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
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ภาคผนวก  
ก. ค าอธิบายรายวชิา 

LNG 550  วชิาปรับพืน้ภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  2 (1-2-6) 
  (Remedial English Course for Post Graduate Students) 
  วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
  รายวชิาน้ีมุ่งเนน้ปรับพื้นฐานภาษาองักฤษและทกัษะท่ีจ าเป็นของนกัศึกษาเพื่อให้อยู่
ในระดบัท่ีสามารถเขา้เรียน วิชา LNG 600 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นกัศึกษาเกิด
ความมัน่ใจในการใช้ภาษาองักฤษ ในด้านเน้ือหาวิชา ไม่ได้ก าหนดเน้ือหาท่ีแน่นอน แต่มุ่งเน้นการ
แก้ไขปัญหาการเรียนภาษาองักฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นท่ีนักศึกษามีปัญหามากท่ีสุด 
นอกจากน้ียงัส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การจดัการการเรียนดว้ยตนเอง อนัเป็นการพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษ โดยไม่ตอ้งพึ่งครูผูส้อน 
  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  วชิาภาษาองักฤษระหว่างการเรียนในหลกัสูตรส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  (In-sessional English Course for Post Graduate Students)   3 (2-2-9) 
  วชิาบงัคบัก่อน : LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา หรือผา่นการสอบ placement test ไดค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ภาควชิาก าหนด 
  รายวิชาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอังกบัการเรียนของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาดา้นวศิวกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี โดยเนน้ทกัษะการฝึก
ปฏิบติั แต่ไม่เนน้หนกัท่ีเน้ือหาไวยากรณ์โดยตรง  รายวชิาน้ีมุ่งเนน้การใชภ้าษาองักฤษท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการในการใช้ภาษาของนกัศึกษา โดยเฉพาะดา้นการอ่านและการเขียนซ่ึงนกัศึกษาตอ้งใชใ้นการ
ท าโครงงาน  ในรายวิชานักศึกษาจะไดฝึ้กปฏิบติัขั้นตอนการท าโครงงานตั้งแต่การหาขอ้มูลอา้งอิง 
จนถึงการเขียนรอบสุดทา้ย นอกจากน้ี นกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพื่อฝึกทกัษะการเรียนรู้
ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง เพื่อน าไปใชใ้นการส่ือสารท่ีแทจ้ริงนอกหอ้งเรียนต่อไป 
  This course aims to develop English language skills relevant to mature students in 
Graduate Degree Programs 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 
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project-focused 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 emphasize language use not usage, real 
communication not classroom practice. 
 
CIT 601   ระเบียบวธีิวจัิยทางการศึกษา     3 (3 – 0 – 9)       
  (Research Methodology in Education) 

วชิาบงัคบัก่อน  :  ไม่มี 
 ความรู้เก่ียวกับทฤษฎี รูปแบบ และกระบวนการวิจยั การออกแบบงานวิจยั การ

คน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  การศึกษางานวิจยัในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ การวิจยัทาง
การศึกษา การวิจยัในชั้นเรียน สถิติเพื่อการวิจยั การเขียนเคา้โครงงานวิจยั การฝึกปฏิบติัการวิจยั การ
น าเสนอผลงานวิจยั คน้หาและวิจารณ์ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆดว้ยใจท่ีเปิดกวา้งเพื่อให้ไดข้อ้สรปุอย่าง
แทจ้ริงและสร้างแนวคิดและการด าเนินการอยา่งมีศกัยภาพ การใช้กระบวนการวิจยัในการแกปั้ญหา  
การก าหนดตวัแปรและสมมติฐาน การสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นวิจยั  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
การวิเคราะห์ขอ้มูล  การแปลความหมาย การเสนอโครงการเพื่อท าวิจยั การประเมินโครงงานวิจยั
  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.  
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
  เพื่อให้นกัศึกษาไดรู้้และเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎี รูปแบบ และกระบวนการวิจยั รวมถึง
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการวจิยัได ้
 
CIT 602   สัมมนา        1 (0 – 3 – 3)    

(Seminar)  
วชิาบงัคบัก่อน  :  ไม่มี 
การศึกษา คน้ควา้ อภิปราย ติดตามความกา้วหนา้ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวิชา 

ประยุกต์เทคโนโลยีหรือเทคนิคในการแก้ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม และท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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และน าเสนอหัวขอ้หรือประเด็นปัญหาในการสัมมนาเก่ียวกบัครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
ในลกัษณะรายงานเชิงวชิาการท่ีครอบคลุมสาระการเรียนรู้ในสาขาวชิา 

Studying, searching, discussing and following up the progress of topics relevant to 
the field of study.  Presenting topics or problems concerning industrial education and technology by 
formulating academic reports that cover the contents of the field of study.  
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
  เพื่อให้นักศึกษาจดัการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และน าเสนอหัวข้อเก่ียวกับ
ความก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงจัดท ารายงานเชิงวิชาการท่ี
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ในสาขาวชิา 
 
CIT 612 การพฒันาระบบการเรียนการสอน    3 (3-0-9) 
  (Instructional System Development) 
          วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

         ทฤษฎีและหลกัการของระบบการเรียนการสอนหลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร 
หลกัสูตรกบักลวิธีการสอนต่าง ๆ การวิเคราะห์และจดักระบวนเน้ือหาวิชา การวดัความส าเร็จในการ
เรียน การวิเคราะห์กระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีก าหนดโดยเน้นการค้นควา้ ศึกษา 
วเิคราะห์ออกแบบ และจดัท ารายงาน 
                        Theory and principle of instructional system and curriculum development.  
Curriculum and instructional techniques. Content analysis and network. The subject of  achievement 
examination.  Instructional process analysis emphasizing on searching, studying, analyzing, 
designing, and report producing. 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

เพื่อให้นกัศึกษาเขา้ใจในทฤษฎีและหลกัการของระบบการเรียนการสอนหลกัสูตร
และการพฒันาหลักสูตร และประยุกต์ใช้กลวิธีต่างๆเข้ามาใช้ในการจดัการเน้ือหาและการวดัผล
ประเมินผลเพื่อการพฒันาผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวผ้า่นการจดัการหลกัสูตรท่ีสร้างข้ึน 
 
CIT 641 คอมพวิเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน    3 (1-4-9) 
  (Computer Assisted Instruction) 
          วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

               ท  าการศึกษาและวิจัยในหัวข้อท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
การศึกษาจะเน้นถึงการออกแบบและสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาด้วยตนเอง 
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ประยุกตเ์ทคโนโลยหีรือเทคนิคในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงมีการน าคอมพิวเตอร์กราฟิกเขา้
มาร่วมดว้ย ตลอดจนการศึกษาถึงแนวโนม้ในอนาคตของคอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน  
                Instruction based on computer: designing and developing of self-learning computer 
packages. Computer graphic.  Computer multimedia. Computer Assisted Instruction trend. 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

1. นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์ ออกแบบและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ส าหรับ
การศึกษาดว้ยตนเองได ้

2. นกัศึกษาสามารถประยกุตใ์ชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ร่วมกบัการเรียนการสอนใน
รูปแบบอ่ืนๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

CIT 651 การจัดองค์กรและบริหารการศึกษา    3 (3-0-9) 
  (Educational Organization and Administration) 
          วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

การศึกษาจะมุ่งเน้นถึงการพฒันาการของความรู้ ทกัษะ ท่าทางและทศันคติท่ีจ  าเป็น
ต่อการเป็นผูน้ าในดา้นของอาชีพครู นกับริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงจะ
น าไปสู่การพฒันาระบบการเรียนการสอนและหลกัสูตรการศึกษา 

                  Knowledge expansion, skill, gesture, and attitude as an essential assets of the 
instructional leaders, educational administrators and other educational persons in order to conduct 
the development of instructional system and curriculum. 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
เพื่อให้นกัศึกษาเขา้ใจการพฒันาการของความรู้ ทกัษะ และทศันคติท่ีจ  าเป็นต่อการ

เป็นผูน้ าในดา้นของอาชีพครู 
 
CIT 660 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ     3 (3-0-9) 
  (Management Information System) 
          วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

 แนวคิดของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการขอ้มูลสารสนเทศ ส่วนประกอบของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ และระบบยอ่ยของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ความรู้เบ้ืองตน้
ของกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการท่ีใช้อยูใ่น
องค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบนัและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการอภิปรายในหัวขอ้ของแนวโน้มของ
เทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต 
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Concepts of MIS for managing data and information.  Components of MIS. MIS 
subsystems.  Fundamental of MIS development process.  Executive MIS. Discussion about 
information system trend topics. 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

1. นกัศึกษาเขา้ใจแนวคิดของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการขอ้มูลสารสนเทศ 
2. นกัศึกษาสามารถอภิปรายในหวัขอ้ของแนวโนม้ของเทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคตได้

อยา่งเหมาะสม 

CIT 661 การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ   3 (3-0-9) 
  (Information Systems Analysis and Design) 
          วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

          ยทุธศาสตร์และวถีิทางในการพฒันาระบบสารสนเทศ วงจรการพฒันาระบบซ่ึง
ประกอบไปดว้ยการศึกษาถึงความเป็นไปไดใ้นการพฒันาระบบ ความตอ้งการของสารสนเทศ การ
วเิคราะห์โครงสร้างวธีิการออกแบบระบบ วธีิการออกแบบระบบ การพฒันาโปรแกรม การติดตั้งและ
การทดสอบระบบ 
                   Strategy and procedure of the information system development.  The cycle of 
system development: the feasibility study of the system development, the demand of information, 
the structure analysis,  and the procedure of system design. System implementation and testing. 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

เพื่อให้นกัศึกษาเขา้ใจความส าคญัของการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
เข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของนักวิเคราะห์ระบบ เข้าใจกระบวนและหลักการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และสามารถวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสมในบริบทต่างๆ 
 
CIT 771  การจัดการระบบคอมพวิเตอร์และการส่ือสาร   3 (3-0-9) 
           (Computer Organization and Communication) 
          วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

ศึกษาววิฒันาการของคอมพิวเตอร์ การจดัการระบบคอมพิวเตอร์ ส าหรับการควบคุม 
หน่วยความจ า และการน าเขา้และส่งออกขอ้มูล การควบคุมโครงสร้างและระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึง
การไหลของขอ้มูลและการติดต่อส่ือสาร อนัไดแ้ก่ ระบบเครือข่าย ส่วนประกอบ และอุปกรณ์การ
ติดต่อส่ือสาร  

Study computer evolution, computer organization for memory and input/output  
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control. Structure and computer system control. Data flow and communication: network systems, 
components, and communication devices. 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการจัดการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุม
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร  

 
CIT 772 การจัดการและการออกแบบฐานข้อมูล    3 (3-0-9) 
  (Database Design and Management) 
                วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

พื้นฐานของโครงสร้างขอ้มูลซ่ึงประกอบด้วย โครงสร้างแบบโยง แบบแถวล าดบั 
และแบบตน้ไม ้การวิเคราะห์และออกแบบทางตรรก ชนิดของขอ้มูล โครงสร้างท่ีซบัซ้อนของขอ้มูล 
การจดัการกบัขอ้มูลท่ีเก็บไว ้พื้นฐานของการออกแบบฐานขอ้มูล ซ่ึงค านึงถึงทางดา้นเทคนิคและเงิน
ลงทุนท่ีเหมาะสม การออกแบบฐานขอ้มูลส าหรับธุรกิจ รวมไปถึงระบบความปลอดภยัของฐานขอ้มูล 
และ พจนานุกรมขอ้มูล 
                        Fundamental of data structure: list, arrays, and tree structure.  Design and logical 
analysis.  Types of data.  Complexity of data.  Management of stored data.  Fundamental of 
database design based on technique and cost. Database design for business.  Security system for 
database and data dictionary. 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

1.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ความเขา้ใจพื้นฐานการออกแบบฐานขอ้มูล มาใชใ้นการ
วเิคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูลตามโจทยห์รือสถานการณ์จริงในบริบทท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมี
ระบบและเหมาะสม 

2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าระบบการจดัการฐานขอ้มูลมาประยกุตใ์ชใ้นการท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพตามโครงสร้างท่ีไดว้เิคราะห์และออกแบบไว ้

3.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถร่วมกนัวเิคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูล รวมทั้งการน าเสนอและส่ือสาร
ใหก้บัทีมงานหรือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
CIT 773 คอมพวิเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย    3 (3-0-9) 
  (Computer Graphics and Multimedia) 
                วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

แนวคิดพื้นฐานของการออกแบบ การใช้งานและความเข้าใจในระบบกราฟิก 
ขั้นตอนวิธีการสร้างและการคุมแต่งเพื่อแสดงกราฟิก คุณลกัษณะของกราฟิกบนจอภาพชนิดต่าง ๆ 



55 

กราฟิกแบบสองมิติและสามมิติ และซอฟต์แวร์สนบัสนุนและเก่ียวขอ้งดา้นกราฟิก มลัติมีเดีย ระบบ
จ าลองเสมือนจริง 

Fundamental of graphic system designing, using, and understanding. Process of 
creating and controlling graphic display.  Graphic characteristics for various kinds of screens.   Two 
and three dimension graphics.  Application software of computer graphics, multimedia, and virtual 
reality. 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
  เพื่อให้ผูเ้รียนไดรู้้และเขา้ใจถึงหลกัการของการสร้างกราฟิก ในองคป์ระกอบต่างๆ 
และการประยกุตเ์ขา้ใชง้านกบังานทางดา้นมลัติมีเดีย 
 
CIT 632 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์  3 (3-0-9) 
  (Information Technology for Electronic-Commerce) 
          วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

เน้ือหาจะเนน้บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศภายใตส้ภาพแวดลอ้มแบบออนไลน์ 
การน าการตดัสินใจไปใช้ในการวิเคราะห์และเลือกกลยุทธ์ท่ีทนัสมยั พฤติกรรมผู ้บริโภคบนโลก
อินเตอร์เน็ต และความเข้าใจภาพรวมด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบติัในการท าธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

The role of information technology within an online environment. The decision use 
to analyze for modern strategies. Consumer behavior on the Internet. Understanding the overview of 
the laws and regulations for E-Commerce. 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
  เพื่อให้ผูเ้รียนได้รู้และเขา้ใจถึงหลกัการของกฎหมายและระเบียบปฏิบติัในการท า
ธุรกรรมพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
 
CIT 713 การวจัิยด าเนินการ      3 (3-0-9) 
  (Operations Research) 
           วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

ศึกษาการสร้างแบบจ าลองสโตแคสติก และ การสร้างแบบจ าลองดีเทอร์มินิสติก สาย
โซ่มาร์ คอบและกระบวนการเรียนรู้แบบมาร์คอบ เทคนิคการจ าลองสถานการณ์ วิธีการเขียน
โปรแกรมแบบเชิงเส้น และการเขียนโปรแกรมแบบพลวตัอยา่งง่าย 



56 

Stochastic modeling and deterministic modeling. The Markov chains and Markov 
learning process.  Techniques of   simulation. Procedure of linear programming and simplex 
dynamic programming. 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
  เพื่อให้ผูเ้รียนได้รู้และเข้าใจถึงหลกัการของการสร้างแบบจ าลองแบบต่างๆ และ
สามารถเขียนโปรแกรมแบบพลวตัอยา่งง่ายได ้
 
CIT 781 ปัญญาประดิษฐ์       3 (3-0-9) 
  (Artificial Intelligence) 
           วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

ประวติั ความหมาย และประโยชน์ของการใชปั้ญญาประดิษฐ ์ซ่ึงไดแ้ก่ การแกปั้ญหา 
การใหเ้หตุผล การคน้หา การวนิิจฉยั กระบวนการเรียนรู้ ภาษาธรรมชาติ ระบบผูเ้ช่ียวชาญและการใช้
ประโยชน์ของระบบผูเ้ช่ียวชาญ 

Definition, history, and benefit of using AI: problems solving, reasoning, 
searching,    scrutinizing,   learning process, natural language, expert system, and uses of expert 
system. 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
  เพื่อให้ผูเ้รียนได้รู้และเข้าใจถึงหลักการของปัญญาประดิษฐ์ และสามารถเขียน
โปรแกรมระบบผูเ้ช่ียวชาญเบ้ืองตน้ได ้
 
CIT 782  แนวคิดระบบปฏิบัติการสมัยใหม่     3 (3-0-9) 
  (Modern Operating System Concepts) 
          วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ของระบบปฏิบติัการสมยัใหม่ ส าหรับกลยทุธ์การจดัการ
ทรัพยากรในระบบคอมพิวเตอร์สมยัใหม่ อนัประกอบดว้ย หน่วยประมวลผล หน่วยความจ าและ
หน่วยเก็บบนัทึกขอ้มูล หน่วยรับเขา้และส่งออกขอ้มูล รวมถึงแนวคิดของระบบปฏิบติัการส าหรับ
ระบบประมวลผลแบบกระจาย ระบบประมวลผลแบบขนาน ระบบประมวลผลบนเครือข่าย และ
รูปแบบระบบประมวลผลแม่ข่ายลูกข่าย  

Study basic principles of modern operating system: resource management 
strategies in modern computer system; processor, memory and storage units, input/output units. 
Operating system concepts for distributed processing, parallel processing, network processing, and 
client/server model. 
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
  เพื่อให้ผูเ้รียนไดรู้้และเขา้ใจถึงแนวคิดของระบบปฏิบติัการในการจดัการทรัพยากร
ในระบบ รวมถึงสามารถเขา้ใจแนวคิดของระบบปฏิบติัการสมยัใหม่ 
CIT 783 เทคโนโลยีเชิงออ็บเจกต์      3 (3-0-9) 
  (Object Oriented Technology) 
          วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

เน้ือหาจะเนน้คุณลกัษณะส าคญั ๆ ของการพฒันาระบบงานทางคอมพิวเตอร์ดว้ยวิธี
ของเทคโนโลยีเชิงวตัถุ อาทิเช่น ชนิดขอ้มูลและคลาส ออบเจ็ก การรับคุณสมบติัถ่ายทอด เอ็นแค๊บซู
เลชัน่ โพลีมอร์ฟิสซึม และความสามารถในการน าของเดิมมาใช้ซ ้ า การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ การ
วเิคราะห์และออกแบบระบบงานเชิงวตัถุ ประโยชน์ของเทคโนโลยเีชิงวตัถุ 

Main characteristics of system development using object-oriented technology: data 
type and class, object, inheritance, encapsulation, polymorphism, and reusability. Object-oriented 
programming. Object-oriented analysis and design. Benefits of object orientation. 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

  เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจถึงหลกัการและวธีิการของเทคโนโลยีเชิงวตัถุ การประยุกตใช้
งานไดต่้อการออกแบบงานจริงและสามารถเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุได ้
 
CIT 798 การค้นคว้าอสิระ       6 หน่วยกติ 
  (Project Study) 
          วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

โครงงานวิจยัอิสระในปัญหาขนาดเล็ก ตามความรู้และความสนใจของนักศึกษา 
ภายใตก้ารควบคุมแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

The small research project based on student’s knowledge and interest under 
advisor’s suggestion. 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถท าโครงงานวจิยัในดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศได้
ดว้ยตนเอง  
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CIT 799 วทิยานิพนธ์       12 หน่วยกติ 
  (Thesis) 
          วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

โครงงานวิจยั จากความรู้และความสนใจของนกัศึกษา ภายใตก้ารควบคุมแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

The research project based on student’s knowledge and interest under adviser’s 
suggestion. 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถท าวทิยานิพนธ์ในดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศได้
ดว้ยตนเอง  
 
FEM 623      หลกัสูตรและการประกนัคุณภาพการศึกษา                   3 (2–2–9) 

(Curriculum and Quality Assurance in Education) 
วชิาบงัคบัก่อน  :  ไม่มี 

  ทฤษฎีหลกัสูตร หลกัการ แนวคิดในการจดัท าหลกัสูตรประเภทต่างๆตามบริบทการ
จดัการศึกษา การน าหลกัสูตรไปใช ้การพฒันาหลกัสูตรทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาดา้น
ช่างอุตสาหกรรม กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  การวิเคราะห์หลักสูตรและการจดัท าหลักสูตร  
ปฏิบติัการประเมินหลกัสูตร และน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร    รวมถึงการศึกษา 
หลกัการ แนวคิด  แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการคุณภาพการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษา  
การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  การ
ด าเนินการจดักิจกรรมประเมินคุณภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และการน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้  
 This course is emphasized on curriculum theory, principles, and concepts in the 
curriculum construction of various types of contextual educational management.  Students will be 
trained to implement the curriculum to develop or revise the basic education and vocational 
education in industrial process curriculum.  Besides, they will study about developing curriculum 
process, an analysis and the preparation of the curriculum.  They have to evaluate the curriculum 
and the result of the evaluation will be used in the curriculum development.  The principles, 
concepts and practice about educational quality management and quality assurance will be taught in 
this course.  What is more, students will be fostered to manage learning activities effectively in 
order to improve the quality of learning and continuous learning and set up the quality management 
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activities evaluation program.  Finally, students must be able to apply the education quality 
assessment for learning development. 
 
FEM 624      จิตวทิยาและการจัดการเรียนรู้                    3 (2–2–9) 
 (Psychology and Learning Management) 
 วชิาบงัคบัก่อน  :  ไม่มี 
              จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค  าปรึกษา การใชจิ้ตวิทยาเพื่อความเขา้ใจผูเ้รียนท่ีมีความ
แตกต่างตามช่วงวยั ให้ค  าแนะน าช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้เต็มตามศกัยภาพ    
รวมถึงการศึกษา หลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัท าแผนการเรียนรู้  การจดัการเรียนรู้และ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ และน าไปสู่การปฏิบติัให้เกิดผลจริง  ทฤษฎีและรูปแบบการจดัการเรียนรู้
เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรคแ์ละแกปั้ญหาได ้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 
การจดัการชั้นเรียนและการสร้างบรรยากาศการจดัการชั้นเรียนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้   และการ
พฒันาศูนยก์ารเรียนในสถานศึกษา     

Students are required to learn about the basic psychology and the psychology of human 
development, psychology of learning, educational psychology, psychological guidance and 
counseling.  Moreover, they must be able to use psychology to understand learners with differences 
according to age level and to provide advice and support to help the learners learn to their full 
potential.  This course includes implementing the concept of guidelines on the preparation of 
learning plans, learning management and learning environment to cause real results.  Also, this 
course provides theories and learning management models for students to be more analytical, 
creative, and have problem-solving skills. This course offers the integration of classroom learning, 
classroom management and creating an atmosphere for the learners to encourage learning process, 
and to develop learning centers in schools or institutes. 

 
FEM 625      การวดัและประเมินผลการศึกษาข้ันสูง                  3 (3–0–9) 

(Advanced Measurement and Evaluation of Studies) 
วชิาบงัคบัก่อน  :  ไม่มี 

           ทฤษฎีการวดัและการประเมินผลการศึกษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งหลกัสูตรการเรียนและการ

วดัผลการศึกษา  หลกัการ แนวคิด และแนวปฏิบติัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

ออกแบบการวดัและประเมินผล ก าหนดวิธีประเมินและเกณฑ์การประเมิน ก าหนดเกณฑ์การตดัสิน
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ผลและเกณฑ์การผา่นรายวิชา การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือวดัและประเมินผล  การใชเ้คร่ืองมือ

วดัผลและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง  ปฏิบติัการวดัและการประเมินผล และน าผลการ

ประเมินไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน 

This course teaches the theory of measurement and evaluation studies, the relationship 
between the curriculum and evaluation of concepts and practices in the assessment and evaluation of 
the learners learning.  This course is designed to teach how to design, measure and evaluate learning 
outcomes, how to define the criteria for judging and scoring over the course, how to create quality 
tools for measuring and evaluation, how to use a tool for measuring and evaluation.  Furthermore, 
authentic assessment, measurement and assessment practices, and how to use assessment in the 
development of the learners are included in this course.     
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ภาคผนวก ข. ตารางเปรียบเทยีบรายวชิาทีเ่ปลี่ยนแปลงไประหว่างหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง 
 

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หมายเหตุ 

ก. หมวดวชิาบังคบั                               
FEM 601 ระเบียบวธีิวจิยัทางการศึกษา   3(3-0-9) 
(Research Methodology in Education) 
FEM 602 สมัมนา     1(0-3-3)     
(Seminar) 

 

ก. หมวดวชิาบังคบั                               
   CIT 601 ระเบียบวธีิวจิยัทางการศึกษา   3(3-0-9) 

(Research Methodology in Education) 
   CIT 602 สมัมนา      1(0-3-3) 

(Seminar) 
 

 
- เปล่ียนรหสัวชิาจาก FEM 601 เป็น CIT 601 
และวชิา FEM 602 เป็น CIT 602 เพื่อใหท้าง
สาขาวชิาฯ สามารถจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
การท าวจิยัทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดม้ากยิง่ข้ึน 

ข. หมวดวชิาเลือก 
ข.1  กลุ่มวชิาทางการศึกษา             
 รายวชิาทางการศึกษาและการบริหาร 
   FEM 603 หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้   3(2-2-9) 

(Curriculum and Learning Organization) 
   FEM 604 จิตวทิยาการศึกษาความเป็นครู   3(2-2-9) 

(Educational Psychology and Teaching Professionalism) 
   FEM 605 การวดัและการประเมินผลการศึกษาขั้นสูง   3(3-0-9) 

(Advanced Educational Measurement and Evaluation) 
 - FEM 606 หลกัและทฤษฎีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 3(2-2-9)  

(Principle and Theory of Industrial Education and Technology) 
FEM 607 พฒันาระบบการเรียนการสอนและการออกแบบ
คอมพิวเตอร์การสอน     3(2-2-9) 
(Instructional Systems Development and Computer Instructional Design) - 

ข. หมวดวชิาเลือก                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จดักลุ่มวชิาทางการศึกษาใหม่ โดยยกเลิกกลุ่ม
รายวชิาทางการศึกษาและการบริหาร คงเหลือ
กลุ่มรายวชิาทางการศึกษาประยกุต ์เท่านั้น 
- ยกเลิกรายวชิา  
 
- ยกเลิกรายวชิา 
 
- ยกเลิกรายวชิา 
 
- ยกเลิกรายวชิา 
 
- ยกเลิกรายวชิา 
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   FEM 608 สถิติวจิยั     3(3-0-9) 

(Research Statistics) 
   FEM 609 การบริหารจดัการในหอ้งเรียน   3(2-2-9) 

(Classroom Management) 
FEM 610 การใชเ้ทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้    3(2-2-9) 
(Technology and Information for Learning)   

   FEM 611 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-9) 
(Human Resource Management) 

   FEM 612 จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์ร   3(3-0-9) 
(Industrial and Organizational Psychology) 

   FEM 613 การประกนัคุณภาพการศึกษา   3(3-0-9) 
(Educational Assurance) 

   FEM 614 การจดัการและวางแผนโครงการ   3(3-0-9) 
(Project Management and Planning) 

   FEM 615 การออกแบบการสอน    3(2-2-9) 
(Instructional Design) 

    ข.1 รายวชิาทางการศึกษาประยุกต์ 
   CIT 612 การพฒันาระบบการเรียนการสอน   3(3-0-9) 

(Instructional System Development ) 
   CIT 641 คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน  3(1-4-9) 

(Computer Assisted Instruction) 
   CIT 651 การจดัองคก์รและบริหารการศึกษา   3(3-0-9) 

(Educational Organization and Administration) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข.1  กลุ่มวชิาบงัคบัเลือกทางการศึกษาประยุกต์        
   CIT 612 การพฒันาระบบการเรียนการสอน   3(3-0-9) 

(Instructional System Development ) 
   CIT 641 คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน  3(1-4-9) 

(Computer Assisted Instruction) 
   CIT 651 การจดัองคก์รและบริหารการศึกษา   3(3-0-9) 

(Educational Organization and Administration)  

- ยกเลิกรายวชิา 
 
- ยกเลิกรายวชิา 
 
- ยกเลิกรายวชิา 
 
- ยกเลิกรายวชิา 
 
- ยกเลิกรายวชิา 
 
- ยกเลิกรายวชิา 
 
- ยกเลิกรายวชิา 
 
- ยกเลิกรายวชิา 
 
ยา้ยกลุ่มรายวชิาทางการศึกษาประยกุตม์าเป็น
กลุ่ม ข.1 และเปล่ียนช่ือเป็นกลุ่มวชิาบงัคบั
เลือกทางการศึกษาประยกุต ์
 - ปรับค าอธิบายรายวชิาในกลุ่มวิชาบงัคบั
เลือกทางการศึกษาประยกุต ์ใหมี้ความ
ทนัสมยั และเป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ี
ก าหนด 
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ข.2  กลุ่มวชิาทางเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 
   CIT 660 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ   3(3-0-9) 

(Management Information System) 
   CIT 661 การวเิคราะห์และออกแบบสารสนเทศ  3(3-0-9) 

(Information System Analysis and Design) 
   CIT 771 การจดัการระบบคอมพิวเตอร์การส่ือสาร  3(3-0-9)   

(Computer Organization and Communication)  
   CIT 772 การจดัการและออกแบบฐานขอ้มูล   3(3-0-9) 

(Database Design and Management) 
   CIT 773 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมลัติมีเดีย   3(3-0-9) 

(Computer Graphics and Multimedia) 
ข.3  กลุ่มวชิาเลือก 
   CIT 632 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับพาณิชย ์
อิเลก็ทรอนิกส์      3(3-0-9) 
(Information Technology for Electronic-Commerce) 

   CIT 673 ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโพรเซสเซอร์ 3(3-0-9) 
(Microcomputers and Microprocessors) 

   CIT 713 การวจิยัด าเนินการ    3(3-0-9) 
(Operations Research) 

   CIT 781 ปัญญาประดิษฐ ์    3(3-0-9) 
(Artificial Intelligence) 
 
 

ข.2  กลุ่มวชิาบงัคบัเลือกทางเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 
   CIT 660 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ   3(3-0-9) 

(Management Information System) 
   CIT 661 การวเิคราะห์และออกแบบสารสนเทศ  3(3-0-9) 

(Information System Analysis and Design) 
   CIT 771 การจดัการระบบคอมพิวเตอร์การส่ือสาร  3(3-0-9) 

(Computer Organization and Communication) 
   CIT 772 การจดัการและออกแบบฐานขอ้มูล   3(3-0-9) 

(Database Design and Management) 
   CIT 773 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมลัติมีเดีย   3(3-0-9) 

(Computer Graphics and Multimedia) 
   ข.3  กลุ่มวชิาเลือก 
   CIT 632 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับพาณิชย ์
อิเลก็ทรอนิกส์      3(3-0-9) 
(Information Technology for Electronic-Commerce) 

 
 
   CIT 713 การวจิยัด าเนินการ    3(3-0-9) 

(Operations Research) 
   CIT 781 ปัญญาประดิษฐ ์    3(3-0-9) 

(Artificial Intelligence) 
 
 

- เปล่ียนช่ือกลุ่มเป็นกลุ่มวชิาบงัคบัเลือกทาง
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
- ปรับค าอธิบายรายวชิาในกลุ่มวชิาบงัคบั
เลือกทางเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ใหมี้ความ
ทนัสมยั และเป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ิมผลลพัธ์การเรียนรู้ในค าอธิบายรายวชิา 
CIT 632 
 
- ยกเลิกรายวชิา CIT 673  
 
- เพ่ิมผลลพัธ์การเรียนรู้ในค าอธิบายรายวชิา 
CIT 713 และ CIT 781 
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   CIT 782 แนวคิดระบบปฏิบติัการสมยัใหม่   3(3-0-9) 

(Modern Operating System Concepts) 
   CIT 783 เทคโนโลยเีชิงออ็บเจกต ์   3(3-0-9) 
(Object Technology) 

 
 
 
 
 
 
ค. วทิยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ 
   CIT 798 การคน้ควา้อิสระ                    6  หน่วยกิต 

(Project Study) 
   CIT 799 วทิยานิพนธ ์                         12  หน่วยกิต 

(Thesis) 

   CIT 782 แนวคิดระบบปฏิบติัการสมยัใหม่   3(3-0-9) 
(Modern Operating System Concepts) 

   CIT 783 เทคโนโลยเีชิงออ็บเจกต ์   3(3-0-9) 
(Object Oriented Technology) 

   FEM 623 หลกัสูตรและการประกนัคุณภาพการศึกษา 3(2-2-9) 
(Curriculum and Quality Assurance in Education) 

   FEM 624 จิตวทิยาและการจดัการเรียนรู้   3(2-2-9) 
(Psychology and Learning Management) 

   FEM 625 การวดัและประเมินผลการศึกษาขั้นสูง 3(3-0-9) 
(Advanced Measurement and Evaluation of Studies) 

ค. วทิยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ 
   CIT 798  การคน้ควา้อิสระ                   6  หน่วยกิต 

(Project Study) 
   CIT 799 วทิยานิพนธ ์                         12  หน่วยกิต 

(Thesis) 

- ปรับค าอธิบายรายวชิา CIT 782 และ  
CIT 783 ใหมี้ความทนัสมยัและเป็นไป 
ตามผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด 
 
- เพ่ิมรายวชิาทางการศึกษาในกลุ่มวชิาเลือก 
เน่ืองจากไดย้กเลิกกลุ่มวชิาทางการศึกษาและ
การบริหารแลว้ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นทางเลือกใหก้บั
ผูเ้รียนท่ีสนใจ 
 
 
 
- เพ่ิมผลลพัธ์การเรียนรู้ในค าอธิบายรายวชิา 
CIT 798 และ CIT 799 
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ภาคผนวก ค. ประวตัิอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

ผศ.ดร.อลสิา ทรงศรีวทิยา 
Asst. Alisa Songsriwittaya, Ph.D. 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี      โทร.และแฟกซ์ : 02-470-8500 
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140    E-mail: alisa.son@kmutt.ac.th 
 
1. ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2553 ปริญญาเอก ปร.ด. (นวตักรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลย)ี  
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, ประเทศไทย  
 พ.ศ. 2538 ปริญญาโท พ.ม. (คอมพิวเตอร์)  
   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, ประเทศไทย 
 พ.ศ. 2536 ปริญญาตรี วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร์)  
   มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา , ประเทศไทย 
 
2.ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบนั 
ระดบับณัฑิตศึกษา 
   รายวชิา       หน่วยกิต 
CIT 782  แนวคิดระบบปฏิบติัการสมยัใหม่     3 (3-0-9) 
CIT 771  การจดัการระบบคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร   3 (3-0-9) 
ระดบัปริญญาตรี 
   รายวชิา       หน่วยกิต 
CMM 172 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1    3 (2-2-9) 
CMM 130 ระบบปฏิบติัการ       3 (3-0-9) 
CMM 234 การส่ือสารขอ้มูล      3 (3-0-9) 
CMM 499 Project in Multimedia Technology    3 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลกัสูตรน้ี 
   รายวชิา       หน่วยกิต 
CIT 782  แนวคิดระบบปฏิบติัการสมยัใหม่     3 (3-0-9) 
CIT 771  การจดัการระบบคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร   3 (3-0-9) 
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3. ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
1. Alisa Songsriwittaya, Laddawan Mahanathithip, Sutthisak Udomphornsrichot, (2016), An 

Infographic for presenting “Applied Computer Science–Multimedia Program”, Proceeding of 
the 5th International Conference on Learning Innovation in Science and Technology (ICLIST 
2016), January 27-29, 2016, The Siam Bayshore Resort and Spa, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 
10. 

2. Alisa Songsriwittaya, Song Neewong, Jiraporn Thongpunya, Issara Karnjanapa, (2014), An 
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