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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต   

สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิิทัลเทคนิคศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

 

หมวดที่  1  ขอมูลทั่วไป 

 

1.   รหัสและชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย    :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยดีิจิทัลเทคนิคศึกษา 

 ภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Philosophy Program in Digital Technology for Technical  

   Education 

  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)    :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยดีิจิทัลเทคนิคศึกษา) 

 ชื่อยอ (ภาษาไทย)      :  ปร.ด. (เทคโนโลยดีิจิทัลเทคนิคศึกษา) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Doctor of Philosophy (Digital Technology for Technical  

     Education) 

 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   :  Ph.D. (Digital Technology for Technical Education) 

 

3. วิชาเอก 

  ไมม ี

 

4. จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

  แบบ 1.1  54  หนวยกิต 

  แบบ 2.1  54  หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ป แบบ 1.1  และแบบ 2.1 
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5.2 ภาษาที่ใช 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 

 5.3 การรับเขาศึกษา 

  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยได ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของ

ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

  ไมม ี

 5.5 การใหปริญญาแกผสูำเร็จการศึกษา 

  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 -  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 - ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2560 

 -  เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1  ปการศกึษา 2564 

 - ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจำสวนงานวิชาการ คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม   

  ในการประชุมครั้งท่ี  9/2563   เม่ือวันที ่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563   

 -  ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  

  ในการประชุมครั้งท่ี  7/2563   เม่ือวันที่  7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 -  ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย  

  ในการประชุมครั้งท่ี   7/2563   เมื่อวันที ่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563  

 -  ไดพิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ครั้งที ่1/2564  เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 

 -  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ครั้งที ่ 1/2564  เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564   

 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2565 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 
 8.1  บุคลากรทางการศึกษา 
 8.2  อาชีพอิสระ 

 8.3  ธุรกิจสวนตัว 
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 8.4  อาจารยผูสอนตามสถาบันการศึกษา 

 8.5  นักวิจัยการศึกษา 

 8.6  นักบริหารสถานศกึษา 

 8.7  นักวิชาการศึกษาและการฝกอาชีพ 

 8.8  นักพัฒนาสื่อและเทคโนโลยดีิจิทัลเทคนิคศึกษา 

 8.9  นักบริหารฝายฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 8.10  ผูประกอบอาชีพอิสระดานการผลิตสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศกึษา 

 8.11  ที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการเทคโนโลยดีิจิทัลเทคนิคศึกษา  
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9.   ชื่อ  นามสกุล  ตำแหนง  คุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผรูับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ. ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

1 นายธีรพงษ  วิริยานนท อาจารย ค.อ.ด. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

2550 

   ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

2530 

   ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

2524 

       

2 นายกฤษมันต  วัฒนาณรงค รองศาสตราจารย Ph.D.   (Vocational Education - Instructional  

System Technology) 

University of North Texas, USA 2535 

   กศ.ม.   (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

2523 

   กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา - เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

2521 

       

3 นางสาวสวนันท แดงประเสริฐ อาจารย ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาว ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ 

2556 

   วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

2546 

   บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544 
       

 
 

หมายเหตุ : ลำดับที่ 1 ประธานหลักสูตร

- 4 - 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยีและสารสนเทศ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ  เลขที่ 1518  ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 

10800 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจาก

ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหม ๆ การเขาสู

สังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณดานตาง ๆ ทั้งเศรษฐกิจสังคม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหา

ผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแขงขันคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เปนตน ทำให

การพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จำเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ

ดังนี้ (1) การนอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา

อยางมีสวนรวม (3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสคูวามมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยรูวมกันอยางมีความสุข 

  ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดกำหนด  

แนวทางการสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนาใหพัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

วิจัยและนวัตกรรมทั้งดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพื้นฐานและ

ดานการบริหารจัดการ  รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงทั้งเชิงพาณิชยและสาธารณะ 

โดยใชความคมุครองทรัพยสินทางปญญา 

  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึงโดย (1) ปฏิรูประบบ

บริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพ่ือสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ 

(Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสผููเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3) พัฒนา

คุณภาพครูทั้งระบบตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนด ีคนเกง รวมท้ังระบบการประเมิน

และรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน  และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรูโดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือ

สรางสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบการศึกษา ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อ

เพื่อการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด

การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู  ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 2 
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ที่มีเปาหมายในการพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษา  การสางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน 

การแขงขันของประเทศ สงผลตอความจําเปนที่ตองมีการผลิตนักการศึกษา นักวิชาการ และนักวิชาชีพที่มี 

ความรูความสามารถระดับสูง สามารถคิดคนนวัตกรรมแสวงหาความรูใหมไดอยางอิสระและลึกซ้ึง มีศักยภาพ 

และเสรีภาพในการสรางองคความรูใหม จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ วชิาชีพ ทักษะ การบริหารจัดการ 

และการวิจัยขั้นสูง เพ่ือพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณการพัฒนา 

เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน 

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  สถานการณทางสังคมและวัฒนธรรมปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของเทคโนโลยี เปนสังคม

ทีม่ีการติดตอเชื่อมโยงใหโลกเปนสังคมเดียวกัน แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไดเร็วข้ึนดวยเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

การสื่อสาร สารสนเทศ และมีระบบการคาเสรี มีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคม มีแบบแผน 

การดำเนินชีวิตและแบบแผนการเรียนรูที่หลากหลาย นอกจากนั้นการแพรขยายของแนวคิดประชาธิปไตย 

การคาแบบเสรี และความกาวหนาของเทคโนโลยี ยังผลใหสังคมไทยเผชิญกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย สงผลตอ

วิถีชีวิต เอกลักษณไทยและคานิยมของคนไทย ทำใหมีการแขงขันกันอยางรุนแรง เพื่อแสวงหาประโยชน 

อำนาจทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง พลเมืองเริ่มออกหางจากศาสนา หยอนยานในศีลธรรมและจริยธรรม 

กอใหเกิดปญหาทางสังคมตาง ๆ เชน ปญหายาเสพติด ครอบครัวแตกแยก เปนตน และจากนโยบายการกระจาย

ความเจริญของสังคมเมืองสูสังคมชนบท เปนการเปลี่ยนสังคมชนบทสูการเปนสังคมเมือง สถาบันการศึกษา

ที่มีบทบาทในการอบรมบมเพาะความเจริญงอกงามทางปญญา ใหพลเมืองในชาติมีกระบวนการ วิธีการ

และรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีเปาหมายหรือจุดประสงคหลากหลายมากขึ้น จากปญหาดังกลาว สถานศึกษา

จึงเปนสถาบันสำคัญที่จะเปนแหลงเรียนร ูหลอหลอมใหพลเมืองไทยไดรับการปลูกฝง พัฒนาใหเปนพลเมือง

คุณภาพดวยการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 

ไดกำหนดใหการจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเปนการศึกษาที่มุงหมายเฉพาะในการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ

ขั้นสูง และในระบบการศึกษานั้น นักวิชาการ นักวิชาชีพ นักวิจัย รวมทั้งนักบริหารจัดการทางดานการศึกษา 

ถือเปนบุคคลที่มีบทบาทสำคัญตอความสำเร็จของการปฏิรูปและแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ เพราะเปน

ผูสรางสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาของชาติ 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

 มหาวิทยาลัย 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  มหาวิทยาลัยถือเปนสถาบันอุดมศึกษาขั้นสูงในกระบวนการสรางและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

และคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษามีความสำคัญยิ่งตอความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ

ของการปฏิรูปการศึกษาที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 52 วรรค 1 กำหนดใหกระทรวงสงเสริมใหมีการพัฒนาครู  
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อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนนักวิชาชีพชั้นสูง และ

ในหมวด 9  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 63 ถึงมาตรา 69 ใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  โดยใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งผูผลิต

และผใูชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และกำหนดใหมีหนวยงานกลางที่รับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ตามมาตรา 69 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ใหเพ่ิมขอความมาตรา 32/1 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน 

และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร การวิจัยและการสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อใหการพัฒนาประเทศ

เทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม  

  ดังนั้นเพื่อใหสอดรับกับเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา และ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ

ดังกลาว ภาควิชาครศุาสตรเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ ซึ่งไดดำเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกวา 40 ป มีความพรอม

ในการจัดการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนอยางมาก จึงไดดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา [ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)] เมื่อป พ.ศ. 2548 เพ่ือรองรับความตองการ  

ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และการพัฒนาประเทศสูสังคมคุณภาพ และเพื่อให

หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ภาควิชาครุศาสตร 

เทคโนโลยแีละสารสนเทศ จึงทำการปรับปรุงหลักสูตรนี ้

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแกสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเปนพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีภูมิความรู ปญญา ชี้นำสังคม มีวิสัยทัศนกวางไกล 

มีศักยภาพในการแสวงหาความจริงและสรางความรูใหมทางวิชาการและวิชาชีพ มีความร ูความเชี่ยวชาญ

ในการบริหาร มีทักษะขั้นสูงทางการวิจัย สามารถทำหนาที่วิเคราะห สังเคราะหและแกไขปญหา ชี้นำการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาสูทิศทางที่ถูกตอง เทาทันการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวทางสังคม การเมือง

และวัฒนธรรม สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรดานการศึกษากับศาสตรอ่ืน ๆ สามารถพัฒนาระบบ

การเรียนการสอน การนำเทคโนโลยีมาใชเพื่อการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการระบบการศึกษาใหมีประสิทธภิาพ

และประสิทธิผล มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ จะเปนกลไกสำคัญของการจัดการศึกษา

ใหมีคุณภาพตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาและบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัยทุกประการ 
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

 13.1 กลมุวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

  ไมม ี

 13.2 กลมุวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นที่ตองมาเรียน 

  ไมม ี

 13.3 การบริหารจัดการ 

  ไมม ี

 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1  ปรัชญา 

  ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณธรรม ความร ูและความสามารถ เพ่ือเปนผูนำในการพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือเทคนิคศึกษา 

 1.2 ความสำคัญ 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

เปนความตองการที่จําเปนของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน ผูรับผิดชอบ

การศึกษาทุกระดับและทุกระบบการศึกษา และเพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายของผูเรียนทั้งใน

สวนของภาคธุรกิจเอกชน ในการผลิตสื่อการสอนรวมสมัย การพัฒนาหลักสูตร การฝกอบรมวิชาชีพ และผูที่

ตองการปฏิบัติงานในสถาบัน การศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย นอกจากนี้การมีความรูความสามารถในการนำเทคโนโลยดีิจิทัลไปใชเพ่ือการศึกษาเปนทั้งศาสตร

และศิลป เปนสิ่งที่บุคคลสามารถเรียนรูและฝกฝนได การที่บุคคลเขารับการศึกษาในหลักสูตรนี้จะทําใหมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการสําคัญของการผลิต การพัฒนา และการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลเทคนิคศึกษา รวมทั้งพัฒนา การจัดระบบสนับสนุนการเรียนรู องคประกอบตาง ๆ ของงานทางดาน

การเรียนการสอน การวิจัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา ตลอดจนปจจัยสภาพแวดลอมที่สงผลและ

เก่ียวของกับการจัดและดําเนินงานการศึกษาใหมีคุณภาพ หลักสูตรนี้จึงมีความสําคัญสําหรับผทูี่จะเตรียมเปน

อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนผูบริหารและบุคลากรทางการศกึษาที่ตองการพัฒนาวิชาชีพตอไป 

 1.3 วัตถุประสงค 

  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศกึษา  ใหมีความรคูวามสามารถ  มีคุณธรรม

จริยธรรม  ทักษะทางปญญา  ความรับผิดชอบ  มีทักษะในการใชและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลใหเปนผูที่มี

สมรรถนะในการปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้ 
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  1.3.1 นักวิชาการชั้นสูง เปนผนูำทางดานเทคโนโลยดีิจิทัลเทคนิคศึกษาในดานการออกแบบผลิต

และพัฒนาการเรียนการสอน และเทคนิคศึกษาของประเทศ 

  1.3.2 นักบริหารที่สามารถกำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารองคกร ดานเทคโนโลยีดิจิทัล

เทคนิคศกึษาของประเทศ 

  1.3.3 นักวิจัยดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา และสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรมที่

สามารถนำผลการวิจัยไปใชทางการศึกษาดานอาชีวะและเทคนิคศึกษาในประเทศและระดับนานาชาต ิ

 1.4 จุดเดนเฉพาะของหลักสูตร 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดีิจิทัลเทคนิคศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

เปนหลักสูตรที่มุงเนนการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลเทคนิคศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพของประเทศใหสามารถเปนผูนำในการสรางองคความรู พัฒนา

นวัตกรรมเพื่อใชในการพัฒนา การเรียนการสอนและฝกอบรมดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพอยางเหมาะสมตามบริบทของประเทศและระดับสากล  อีกทั้งพัฒนาบุคลากรใหสามารถ

บริหารจัดการองคกรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาและฝกอบรม

วิชาชีพไดอยางทันสมัยและมีประสิทธิผลกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 1.5 ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรเูมื่อส้ินปการศึกษา  

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ไดมีการวางแผนจัดการเรียนการสอนผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในการประยุกต 

พัฒนา คิดคน และวิจัยดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยแตละป

การศกึษานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาจะไดรับความรูและเพิ่มพูนอยางตอเนื่องจนจบ

การศกึษา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  เมื่อสิ้นปการศึกษาที่ 1 นักศึกษามีความรูที่ลึกซึ้งมั่นคงในวิชาชีพซึ่งเปนรากฐานทางเทคโนโลยี

ดิจิทัลเทคนิคศึกษาโดยเฉพาะในรายวิชาที่สอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ มีความรับผิดชอบการพัฒนา 

การเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

  เมื่อส้ินปการศึกษาที่ 2 นักศึกษามีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี สามารถวิเคราะหและสรุป

ประเด็นปญหาและความตองการ วิเคราะห และแสวงหาวิธีการแกไขปญหาดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิค

ศึกษาไดอยางมีระบบ คนพบองคความรูใหม ทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา อันสงผลตอความเขาใจ

ในศาสตรดานเทคโนโลยี มีความสามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา

ไดอยางเหมาะสม 

  เมื่อส้ินปการศึกษาที่ 3 นักศึกษามีคณุธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการวิจัย รวมถึง

การนำเสนอผลงานวิจัยมีจินตนาการและความยืดหยนุในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม 

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรคมีความสามารถใชความรูในศาสตร

มาชี้นำสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม สามารถเปนผนูำในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี 

  บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดีิจทิลั 

  เทคนิคศึกษา ใหไดมาตรฐาน 

  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

  ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (มคอ.) 

 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน  

  จากหลักสูตรในระดับสากล 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง 

  สม่ำเสมอ 

- มีการจัดทำรายละเอียดของ 

   รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 

   กอนการเปด สอนใหครบทุก 

 รายวิชา 

-  มีการจัดทำรายงานผลการ 

   ดำเนินการของรายวิชาภายใน 

 30 วัน หลังการเรียนการสอน

 ใหครบทุกรายวิชา 

-  มีการจัดทำรายงานผลการ 

   ดำเนินการของหลักสูตร

 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด 

 ปการศกึษา 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง 

  กับความตองการของสังคม 

  และการเปลี่ยนแปลงของ 

  เทคโนโลย ี

- ติดตามความเปลี่ยนแปลง 

  ของสังคม และเทคโนโลย ี

- ประเมินความตองการของ 

  ผูใชบัณฑิตและศิษยเกา 

-  รายงานผลการประเมิน 

   ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

 และศิษยเกา 

-  ความพึงพอใจในทักษะ 

   ความรูความสามารถใน 

   การทำงานของบัณฑติ 

   โดยเฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให 

  มีความรแูละประสบการณ 

  ระดับสูงดานเทคโนโลยดีิจิทัล 

  เทคนิคศึกษา  เพ่ือประโยชนใน 

  การเรียนการสอน การวิจัย และ  

  การบริการวิชาการ 

- สนับสนุนใหบุคลากรเขารวม 

  อบรม ประชุมวิชาการดาน 

  อาชีวศกึษาและฝกอบรม 

- สนับสนุนใหอาจารยทำวิจัย 

  และพัฒนานวัตกรรมการเรยีน 

  การสอนทุกป 

- สนับสนุนใหอาจารยบริการ 

  วิชาการแกชุมชน 

-  คำสั่งไปประชุมและสรุปผล 

   การประชุม 

 

-  รายงานผลการวิจัยและ 

   นวัตกรรม 

 

- รายงานผลการจัดกิจกรรม 

  ในชุมชน 

- พัฒนาการบริหารจัดการ 

  หลักสูตร 

- ประเมินผลการเรียนรูของ  

  นักศึกษาตาม ELO ของ  

  หลักสูตร 

- ประเมินหลักสูตรตามแนวทาง 

  ประกันคุณภาพการศึกษา 

- ผลการประเมินการเรียนรู 

  รายวิชา 

 

- ผลการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

  ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ  

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

  ไมม ี

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

  ไมม ี

 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน–เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน-กันยายน 

  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ  

  ในเวลาราชการ วันจันทร-ศุกร  ระหวางเวลา 08.00-16.00 น. 

  นอกเวลาราชการ วันจันทร-ศุกร  ระหวางเวลา 16.00-21.00 น. 

    วันเสาร-อาทิตย ระหวางเวลา 09.00-16.00 น. 

 2.2 คุณสมบัติของผเูขาศึกษา 

  2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมรับรอง 

  2.2.2 มีผลสอบภาษาอังกฤษผานตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร ื ่อง เกณฑมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  2.2.3 คุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2560 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

  2.3.1 นักศึกษาแรกเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษไดคะแนนต่ำกวาเกณฑทีก่ำหนด   

  2.3.2 นักศึกษาแรกเขามคีวามรูและกระบวนการวิจัยแตกตางกัน 

 2.4 กลยุทธในการดำเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

  2.4.1 กรณีที่นักศกึษาสอบวิชาภาษาอังกฤษไดคะแนนต่ำกวาเกณฑทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยกำหนดนั้น 

นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง เกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 



มคอ. 2  

 - 12 -

  2.4.2 กรณีท่ีนักศึกษามีความรูและกระบวนการวิจัยแตกตางกันนั้น  ดำเนินการโดยจัดรายวิชา

ที่ใหความรูเก่ียวกับการทำวิจัยเพ่ิมเติม พรอมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการทำวิจัย 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผสูำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

  2.5.1 จำนวนนักศึกษาที่จะรับในแผนการศึกษาแบบ 1.1   

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา  (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ปที่  1 5 5 5 5 5 

ปที่  2 - 5 5 5 5 

ปที่  3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

บัณฑิตที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

 

  2.5.2 จำนวนนักศึกษาที่จะรับในแผนการศึกษาแบบ 2.1 

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา  (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ปที่  1 5 5 5 5 5 

ปที่  2 - 5 5 5 5 

ปที่  3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

บัณฑิตที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

งบประมาณแผนดิน - - - - - 

งบประมาณเงินรายได 163,750.00 362,000.00 606,250.00 606,250.00 606,250.00 

รวมรายรับ 163,750.00 362,000.00 606,250.00 606,250.00 606,250.00 
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  2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบดำเนินการ         

   เงินเดือน  1,766,096 1,872,061 1,984,385 2,103,448 2,229,655 

คาตอบแทน 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

คาใชสอย 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

คาวัสดุ 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

คาสาธารณูปโภค 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

เงินอุดหนุนการวิจัย 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวม (ก) 2,121,096 2,577,061 2,689,385 2,808,448 2,934,655 

ข. งบลงทุน      

คาครุภัณฑ 200,000 200,000 200,000 - - 

รวม (ข) 200,000 200,000 200,000 - - 

รวม (ก) + (ข) 2,321,096 2,777,061 2,889,385 2,808,448 2,934,655 

จำนวนนักศึกษา 5 10 15 15 15 

คาใชจายในการผลิตดุษฎีบัณฑิตตอหัวตอป (สูงสุด) 50,750 บาท 

คาใชจายโครงการพิเศษตอหัวตอป (สูงสุด) 200,000 บาท 

 

 2.7 ระบบการศึกษา  

  แบบชั้นเรียน เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย

การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

 2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอดุมศึกษา 

  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับ 

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2560 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
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3. หลักสูตรและอาจารยผสูอน 

 3.1 หลักสูตร  

  3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    54 หนวยกิต 

  3.1.2 โครงสรางหลักสตูร 

   แบบ 1.1 

    หมวดวิชาบังคับ  54 หนวยกิต 

     วิทยานิพนธ 54  หนวยกิต 

      รวมตลอดหลักสูตร  54  หนวยกิต  

   แบบ 2.1 

    หมวดวิชาบังคับ  48 หนวยกิต 

     วิชาบังคบัเฉพาะสาขา 12  หนวยกิต 

     วิทยานิพนธ 36  หนวยกิต 

    หมวดวิชาเลือก    6 หนวยกิต 

      รวมตลอดหลักสูตร  54  หนวยกิต  

 

  3.1.3 รายวิชาในแตละหมวดวิชาและจำนวนหนวยกิต  

   หมวดวิชาบังคับ (Required Courses) 

   แบบ 1.1 

   -  วิทยานิพนธ 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                                         จำนวนหนวยกิต 

020517901 วิทยานิพนธ 54 

 (Dissertation)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 2  

 - 15 -

 แบบ 2.1 

 -  วิชาบังคบัเฉพาะสาขา  ใหเลือกจำนวน 12 หนวยกิต จากวิชาตาง ๆ ดังนี ้

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                                       จำนวนหนวยกิต 

                (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาคนควาดวยตัวเอง) 

020517107 สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัย 3(3-0-6) 

 (Advanced Statistics for Research) 

020517108 การบริหารจัดการเพ่ือเทคโนโลยดีิจิทัลเทคนิคศึกษา  3(3-0-6) 

 (Management for Digital Technology for Technical Education) 

020517109 เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอรมเทคนิคศกึษา 3(3-0-6) 

 (Digital Platform Technology for Technical Education) 

020517110 เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมสำหรับเทคนิคศึกษา 3(2-2-5) 

 (Emerging Digital Technology for Technical Education) 

020517111 การเผยแพรนวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเทคนิคศึกษา 3(3-0-6) 

 (Diffusion of Innovation and Digital Technology for Technical Education) 

020517112 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Research Methodology) 

 

 -  วิทยานิพนธ 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                                        จำนวนหนวยกิต 

020517902 วิทยานิพนธ 36 

 (Dissertation) 
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 - วิชาเลือก ใหเลือกจำนวน 6 หนวยกิต จากวิชาตาง ๆ ดังนี ้

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                                       จำนวนหนวยกิต 

                (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาคนควาดวยตัวเอง) 

020517203 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(3-0-6) 

 (Qualitative Research) 

020517208 การศึกษาอิสระ 3(0-6-3) 

 (Independent Study) 

020517209 ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัลเทคนิคศึกษา 3(3-0-6) 

 (Strategies for Digital Technology for Technical Education  

 Development) 

020517210 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการสอนเทคนิคศกึษา 3(2-2-5) 

 (Design and Development of Digital Technology for  

 Instructional in Technical Education) 

020517211 แนวโนมและประเด็นปญหาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศกึษา 3(3-0-6) 

 (Trend and Issue of Digital Technology for Technical Education) 

020517212 สัมมนาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศกึษา 3(1-4-4) 

 (Seminar in Digital Technology for Technical Education) 
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 แผนการศึกษา 

 แบบ 1.1  (6 ภาคการศึกษา) 

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                               จำนวนหนวยกิต 

020517901 วิทยานิพนธ   9 

  (Dissertation) 

     รวม 9 หนวยกิต 

 

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                               จำนวนหนวยกิต 

020517901 วิทยานิพนธ    9 

  (Dissertation)  

     รวม 9 หนวยกิต 

 

ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                               จำนวนหนวยกิต 

020517901 วิทยานิพนธ     9 

  (Dissertation) 

     รวม 9 หนวยกิต 

 

ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                               จำนวนหนวยกิต 

020517901 วิทยานิพนธ     9 

  (Dissertation) 

     รวม 9 หนวยกิต 

 

ปที่ 3  ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                               จำนวนหนวยกิต 

020517901 วิทยานิพนธ     9 

  (Dissertation) 

     รวม 9 หนวยกิต 
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ปที่ 3  ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                               จำนวนหนวยกิต 

020517901 วิทยานิพนธ     9 

  (Dissertation) 

     รวม 9 หนวยกิต 

 

 แบบ 2.1  (6 ภาคการศึกษา) 
 

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                              จำนวนหนวยกิต 

0205171XX วิชาบังคับเฉพาะสาขา  3(X-X-X) 

 (Specific Requirement Course) 

0205171XX วิชาบังคับเฉพาะสาขา  3(X-X-X) 

 (Specific Requirement Course) 

0205172XX วิชาเลือก  3(X-X-X) 

 (Electives) 

     รวม 9 หนวยกิต 
 

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                              จำนวนหนวยกิต 

0205171XX วิชาบังคับเฉพาะสาขา  3(X-X-X) 

 (Specific Requirement Course) 

0205171XX วิชาบังคับเฉพาะสาขา  3(X-X-X) 

 (Specific Requirement Course) 

0205172XX วิชาเลือก  3(X-X-X) 

 (Electives) 

     รวม 9 หนวยกิต 
 

ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                              จำนวนหนวยกิต 

020517902 วิทยานิพนธ      9 

   (Dissertation) 

รวม 9 หนวยกิต 
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ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                              จำนวนหนวยกิต 

020517902 วิทยานิพนธ      9 

   (Dissertation) 

รวม 9 หนวยกิต 
 

ปที่ 3  ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                              จำนวนหนวยกิต 

020517902 วิทยานิพนธ      9 

   (Dissertation) 

รวม 9 หนวยกิต 
 

ปที่ 3  ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                              จำนวนหนวยกิต 

020517902 วิทยานิพนธ      9 

   (Dissertation) 

รวม 9 หนวยกิต 
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คำอธิบายรายวิชา 

020517107 สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัย                                                            3(3-0-6)                

 (Advanced Statistics for Research) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี 

 Prerequisite : None 

 หลักการวิเคราะหหลายตัวแปร การวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห 

ความแปรปรวนรวมหลายตัวแปร สหสัมพันธพหุ สหสัมพันธแบบบัญญัติ การถดถอยพหุ การถดถอยโลจิสติก 

การวิเคราะหจำแนกประเภท การวิเคราะหเสนทาง การวิเคราะหองคประกอบ การใชโปรแกรมสำเร็จรูป  

ทางสถิต ิ

 Principles of multivariate analysis; multivariate analysis of variance, multivariate 

analysis of covariance; multiple correlation; canonical correlation; multiple regression; 

logistic regression; discriminant analysis; path analysis; factor analysis; use of statistical 

software. 
 

020517108 การบริหารจัดการเพื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา  3(3-0-6) 

 (Management for Digital Technology for Technical Education) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี 

 Prerequisite : None 

 ระบบการจัดการและการประสานงานขององคกร หนวยงานและโครงการทั้งระดับจุลภาค

และมหภาค การพัฒนายุทธศาสตรสำหรับองคกรจัดการเรียนรู การวางแผนและจัดการทรัพยากร 

การเรียนการสอนดวยเทคโนโลยี การวางแผนและจัดการดานบุคคล ดานงบประมาณ ดานการเงิน  

และดานพัสดุ  ระบบจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีสำหรับองคกร หนวยงาน และโครงการ 

 Management and coordination system of organization, institution and project 

at micro and macro levels; strategical development for learning organization; planning 

and management of teaching and learning with technology, personnel, budget, finance and 

procurement; management information and technology system in organization, institution and 

project. 
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020517109 เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอรมเทคนิคศกึษา  3(3-0-6) 

 (Digital Platform Technology for Technical Education) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 Prerequisite : None 

 ความคิดรวบยอดทางเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบการสื ่อสารขอมูลดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

แพลตฟอรม ระบบการจัดการเนื้อหา การออกแบบศูนยขอมูล การออกแบบระบบและความตองการ 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอรมในสถานศึกษา องคกร และแหลงเรียนร ู

 Concept of digital technology; data communication system with digital 

platform technology; content management system; data center design; system design and 

need of digital platform technology in educational institution, organization and learning 

resource. 

 

020517110 เทคโนโลยดีิจิทัลสมัยใหมสำหรับเทคนิคศกึษา  3(2-2-5) 

 (Emerging Digital Technology for Technical Education) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี 

 Prerequisite : None 

 เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมและการฝกอบรม ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

เทคนิคศกึษา  เครือขายสังคมเพ่ือการเรียนร ูการฝกปฏิบัติ ใชสื่อดิจิทัล 

 Emerging digital technology and training; impact of innovation and digital 

technology for technical education; social network for learning; digital media practice. 
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020517111 การเผยแพรนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา  3(3-0-6) 

 (Diffusion of Innovation and Digital Technology for Technical Education) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี 

 Prerequisite : None 

 คำศัพทของการเผยแพรและการยอมรับ องคประกอบของการเผยแพร ประวัตกิารวิจัยดาน

การเผยแพร กระบวนการพัฒนาของนวัตกรรม ทฤษฎีการเผยแพรนวัตกรรม การเผยแพรแบบโคงรูปตัวเอส 

กระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม คุณสมบัติของนวัตกรรมที่ไดรับการยอมรับและอัตราการยอมรับ 

ประเภทของผูยอมรับนวัตกรรม เครือขายการเผยแพร บทบาทของผเูปลี่ยนแปลง  การเผยแพรนวัตกรรม

ในองคกร  ลักษณะขององคกรแหงนวัตกรรม ผลตอเนื ่องของการเผยแพรและยอมรับ กรณีศึกษา 

การเผยแพรและการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา  

 Terminology of diffusion and adoption; elements of diffusion; history of 

diffusion research; process of innovation; innovation diffusion theory; s-shaped diffusion 

curve; innovation-decision process; attribute of innovations; rate of adoption, innovation 

adopter category; diffusion network; roles of change agent; innovation diffusion in organization; 

attributions of innovative organization; consequence of diffusion and adoption; case study 

of diffusion and adoption of innovations and digital technology for technical education. 

 

020517112 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง                             3(3-0-6)                                                   

 (Advanced Research Methodology) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี 

 Prerequisite : None 

 กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางเทคโนโลยีดิจิทัล

เทคนิคศึกษา เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล โครงการวิจัย การเขียนโครงรางการวิจัย

และรายงานวิจัย การประเมินงานวิจัย การเผยแพรงานวิจัยและการนำเสนอในที่ประชุม 
 Research procedures; quantitative and qualitative research designs; in digital 

technology for technical education; data collection and data analysis techniques; research 

project; research proposal and report writing; research evaluation; research dissemination; 

conference presentation. 
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020517203 การวิจัยเชิงคุณภาพ  3(3-0-6) 

 (Qualitative Research) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี 

 Prerequisite : None 

 แนวคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพ หลักการและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอมูล

ในการวิจัยเชิงคุณภาพ การสังเกตแบบมีสวนรวม ประชาพิเคราะห การสัมภาษณเจาะลึก การวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 Concept of qualitative research; principles and qualitative research methods; 

data collection; participant observation; focus group discussion; in-depth interview; 

qualitative data analysis; report writing. 

 

020517208 การศึกษาอิสระ    3(0-6-3) 

 (Independent Study) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี 

 Prerequisite : None 

 การศกึษาปญหาและประเด็นที่นาสนใจทางเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 

 Investigation of problem and interesting issue in digital technology for 

technical education. 

 

020517209 ยุทธศาสตรเพ่ือการพฒันาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา           3(3-0-6) 

 (Strategies for Digital Technology for Technical Education Development) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี 

 Prerequisite : None 

 การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง นวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี  

การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา  การพัฒนายุทธศาสตร 

การนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช การอาชีวศึกษาและการฝกอาชีพ 

 Analysis of social; economic and political change; innovation and digital 

technology education changes in digital technology; development of strategies for innovation 

and technology use; vocational education and training. 
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020517210 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสอนเทคนิคศึกษา       3(2-2-5) 

   (Design and Development of Digital Technology for Instructional  

 in Technical Education) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี 

 Prerequisite : None 

 การวิเคราะหและสังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอน การอาชีวศึกษาและฝกอบรมอาชีพ  

กระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบ การพัฒนา การนำไปใชและการประเมินผล

กรณีศกึษาและประเด็นปญหาในการบูรณาการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 

 Analysis and synthesis of instruction design; vocational education and training; 

instruction development processe design, development, implementation and evaluation; 

case study and issue in integrating digital technology for technical education. 

 

020517211 แนวโนมและประเด็นปญหาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศกึษา                      3(3-0-6)            

 (Trend and Issue of Digital Technology for Technical Education) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี 

 Prerequisite : None 

 แนวโนม และประเด็นปญหาในอดีต ปจจุบัน และอนาคต การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 

การสรางองคความรูทางเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาและฝกอบรม ยุทธวิธีและทักษะในการวางแผน 

ออกแบบ พัฒนาและประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

 Past, present and future trend and issue; data analysis and synthesis; 

knowledge construction in digital technology for technical education and training; strategy 

and skills in planning, designing, developing and assessing innovations and technology. 
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020517212 สัมมนาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศกึษา  3(1-4-4) 

 (Seminar in Digital Technology for Technical Education) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี 

 Prerequisite : None 

 สัมมนาในประเด็นหรือหัวขอที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 

 Seminar in issues or topics in digital technology for technical education. 

 

020517901 วิทยานิพนธ             54 

 (Dissertation) 

 วิชาบังคบักอน : โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 Prerequisite : Department  permission 

 นักศึกษาตองทำวิทยานิพนธภายใตคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาที่ไดรับการแตงตั้งโดย

บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาตองปฏิบัติตามกฎและขอบังคับที่กำหนดโดยภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยอยาง

เครงครัด  โดยสามารถประยุกต พัฒนา นำไปใชและเผยแพร ภายใตการควบคมุและใหคำปรึกษาของอาจารย

ผูควบคุมวิทยานิพนธอยางใกลชิด 

 Students are required to conduct a dissertation under supervision of advisors 

appointed by Graduate College; rules and regulations for undertalking dissertation set by 

students’ department and Graduate College must be observed strictly, the study should be 

able to apply, develop and implement into practice under the strictly control and closely 

supervision of dissertation advisors. 
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020517902 วิทยานิพนธ             36 

 (Dissertation) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี 

 Prerequisite : None 

 นักศึกษาตองทำวิทยานิพนธภายใตคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาที่ไดรับการแตงตั้งโดย

บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาตองปฏิบัติตามกฎและขอบังคับที่กำหนดโดยภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยอยาง

เครงครัด  โดยวิจัยดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาของนักศึกษาแตละคนตามรูปแบบและวิธีการวิจัย

ภายใตการควบคุมและใหคำปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 

 Students are required to conduct a dissertation under supervision of advisors 

appointed by Graduate College; rules and regulations for undertalking dissertation set by 

students’ department and Graduate College must be observed strictly, this research study 

involves individual work of student through his/her interests in digital technology for technical 

education under the supervision of his/her advisors. 
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3.2  ชื่อ  นามสกุล  ตำแหนง  และคุณวุฒิของอาจารย  

 3.2.1  อาจารยประจำหลักสูตร 
 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ. 

ที่สำเร็จ 

การศึกษา 

ตำแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงาน 

ทางวิชาการ 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห 

ท่ีมีอยู

แลว 

ท่ีจะมีใน

หลักสูตรนี้ 

1 นายธีรพงษ  วิริยานนท ค.อ.ด. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ 

2550 อาจารย ตามเอกสาร 

ภาคผนวก 

3 3 

  ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ 

2530  หนา 69   

  ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ 

2524     

2 นายกฤษมันต  วัฒนาณรงค Ph.D.   (Vocational Education - 

Instructional System 

Technology) 

University of North Texas, 

USA 

2535 รองศาสตราจารย ตามเอกสาร 

ภาคผนวก 

หนา 69 

3 3 

  กศ.ม.   (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

2523     

  กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา - 

เศรษฐศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

2521     

3 นางสาวสวนันท แดงประเสริฐ ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2556 อาจารย ตามเอกสาร 

ภาคผนวก 

3 3 

  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

2546  หนา 70   

  บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544     

- 27 - 
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3.2.1  อาจารยประจำหลักสูตร (ตอ) 
 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ. 

ที่สำเร็จ 

การศึกษา 

ตำแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงาน 

ทางวิชาการ 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห 

ท่ีมีอยู

แลว 
ท่ีจะมีใน

หลักสูตรนี้ 

4 นางสาวภาวพรรณ  ขำทับ ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2560 อาจารย ตามเอกสาร 

ภาคผนวก 

3 3 

  ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2562  หนา 70   

  บธ.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการ) 

มหาวิทยาลัยสยาม 2553     

  บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสยาม 2549     

5 นายภราดร  เสถียรไชยกิจ ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2555 อาจารย ตามเอกสาร 

ภาคผนวก 

3 3 

  ค.อ.ม. (เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

2545  หนา 71   

  ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 
2540 

    

6 นายเอกกมล บุญยะผลานันท ปร.ด. (ไฟฟาศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2554 ผชูวยศาสตราจารย ตามเอกสาร 

ภาคผนวก 

3 3 

  ค.อ.ม. (ไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

2544  หนา 71   

  ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

2537     
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3.2.1  อาจารยประจำหลักสูตร (ตอ) 
 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ. 

ที่สำเร็จ 

การศึกษา 

ตำแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงาน 

ทางวิชาการ 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห 

ท่ีมีอยู

แลว 
ท่ีจะมีใน

หลักสูตรนี้ 

7 นายวรรณชัย  วรรณสวัสดิ ์ ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2555 ผชูวยศาสตราจารย ตามเอกสาร 

ภาคผนวก 

3 3 

  วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548  หนา 72   

  ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

 

2536     
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3.2.2  อาจารยพิเศษ 
 

ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) หนวยงาน ตำแหนงทางวิชาการ 

1 นายสมยศ  เจตนเจริญรักษ ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) ขาราชการบำนาญ ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล อาจารย 

  ค.อ.ม. (เครื่องกล) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

  ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

      

2 นางสาวทักษิณา  เครือหงส กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) อาจารยประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร ผูชวยศาสตราจารย 

  ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

  วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

      

3 นางเพ็ญศรี  ศรีสวัสดิ ์ ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) หัวหนางานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองศาสตราจารย 

  วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร  

  วท.บ.  (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  

      

4 นางสาวโสภิตา  สุวุฒโฑ ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) อาจารยประจำสถานเทคโนโลยีการศึกษา อาจารย 

  วท.ม. (เวชนิทัศน) แพทยศาสตร  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  

  วท.บ. (เวชนิทัศน) มหาวิทยาลัยมหิดล  

      

5 นายกรรณ  จรรยาวุฒิวรรณ ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) อาจารยประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ผูชวยศาสตราจารย 

  ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

  ไมม ี

 4.2 ชวงเวลา 

  ไมม ี

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  ไมม ี

 

5. ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1 คำอธิบายโดยยอ 

  ขอกำหนดในการทำวิทยานิพนธหรืองานวิจัยตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลเทคนิคศึกษาและการฝกอาชีพ  โดยมีอาจารยที่ปรึกษาและคณาจารยประจำหลักสูตรคอยดูแลและ

ใหคำปรึกษา ทั้งนี้รายงานผลการวิจัยจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

  ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงาน จะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดำเนินการให

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือสิ่งพิมพทาง

วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ 

และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น จำนวน 1 เรื่อง 

 5.3 ชวงเวลา 

  5.3.1  แบบ 1.1 ปที่ 1 - 3  

  5.3.2 แบบ 2.1 ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  ถึงปที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 5.4 จำนวนหนวยกิต 

  แบบ 1.1  54 หนวยกิต 

  แบบ 2.1  36 หนวยกิต 

 5.5 การเตรียมการ 

  มีการกำหนดชั่วโมงการใหคำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงสราง

งานวิจัยทางเว็บไซตและปรับปรุงใหทันสมัย อีกทั้งมีตัวอยางในการทำวิทยานิพนธใหนักศึกษา 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

  5.6.1 มีการประเมินผลจากการสอบกลั่นกรองหัวขอวิทยานิพนธ โดยคณะกรรมการสอบกลั่นกรอง 

  5.6.2 มีการประเมินผลจากความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. 2560 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

  5.6.3 มีการประเมินผลจากการที่ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพหรือยอมรับใหตีพิมพในวารสาร 

วิชาการระดับชาติ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนร ู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพเิศษ  กลยุทธหรือกจิกรรมของนักศึกษา 

ดานความสามารถในการสื่อสาร - สนับสนุนใหนักศึกษานำเสนอผลงานวิชาการดวยภาษาไทย 

หรือภาษาตางประเทศ ทั้งภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

โดยมีการนำเสนอผลงานดวยภาษาอังกฤษในการประชุม

วิชาการอยางนอยหนึ่งครั้งตอการศึกษาตลอดหลักสูตร 

ดานจริยธรรม และจรรยาบรรณ 

ในการทำงานวิจัย 

- มีการใหคำแนะนำเกี่ยวกับการอางอิงผลงานวิจัยของผู อ่ืน

อยางถูกตอง และใหคำแนะนำในการนำเสนอผลงานวิจัยของ

ตนเองที่มีความนาเชื่อถือในเชิงสถิต ิ
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรใูนแตละดาน 

 2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 

  2.1.1 ผลการเรียนรดูานคุณธรรม  จริยธรรม 

   นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดำเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยาง

ราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับ

คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ที่ศึกษา  

รวมทั้งอาจารยตองมีคณุสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรม ดังนี ้

    (1) มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการวิจัย อันไดแก การเคารพและอางอิง

ผลงานวิชาการของผอ่ืูนอยางถูกตอง รวมถึงการนำเสนอผลงานวิจัยของตนเองท่ีมีความนาเชื่อถือในเชิงสถิต ิ

    (2) มีความสามารถในการทำงานเปนกลุมทั้งในฐานะสมาชิกของกลุมหรือในฐานะผูนำ 

มีจิตใจเปนประชาธิปไตย ซึ่งประกอบดวยการเสียสละทำงานเพื่อสวนรวม การเคารพรับฟงความคิดเห็น

ของผูอื่น การเคารพในมติเสียงสวนใหญใหความสำคัญกับความเห็นสวนนอย และสามารถแกไขขอขัดแยง 

ตามลำดับความสำคัญ  

    (3) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสยีสละ และซื่อสัตยสุจริต 

    (4) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ และขอบังคับ

ตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

    (5) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูตอบุคคล องคกร สังคม 

และสิ่งแวดลอม 

    (6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ

วิชาชพีรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิจัยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
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   ทั้งนี้ อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องประเด็นดังกลาวในกิจกรรม

การเรียนการสอน และการใหคำปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อใหนักศกึษาสามารถพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

ไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ที่ศึกษา อีกทั้งอาจารยที่สอนตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรมตามที่

กลาวขางตนดวย 

  2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 

   กำหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย เชน การเนน

การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ  โดยในการทำงานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของ

การเปนผูนำกลุมและการเปนสมาชิกกลุม  มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทำการทุจริตในการสอบ เปนตน 

นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัด

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชนแกสวนรวม เสียสละ เปนตน 

  2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรดูานคุณธรรม จริยธรรม 

   (1) ประเมินจากความตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกำหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม 
   (2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
   (3) ประเมินจากรายงานหรือผลงานวิชาการที่มีการนำเสนอผลงานของตนเองและ
อางอิงงานผอ่ืูนอยางถูกตอง 
   (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ในงานกลุมหรืองานเดี่ยวที่ไดรับมอบหมาย 
   (5) ประเมินจากปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบหรือการลอกงานผูอ่ืนมาสง 

 2.2 ความรู 

  2.2.1 ผลการเรียนรดูานความร ู

   นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชา

ที่ศึกษานั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู

ควรครอบคลุมดานตาง ๆ ดังนี ้

    (1) มีความรทูี่ลึกซึ้งมั่นคงในวิชาซึ่งเปนรากฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศกึษา 

    (2) มีความรพ้ืูนฐานที่ลึกซึ้ง โดยเฉพาะในรายวิชาที่สอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ 

    (3) คนพบองคความรูใหมทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา อันสงผลกระทบตอ

ความเขาใจในศาสตรดานเทคโนโลย ี

    (4) สามารถบูรณาการความรเูพื่อพัฒนาสาขาวิชาดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาได

อยางเหมาะสม 

  2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความร ู

   ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎ ีและประยุกตทาง

ปฏบิัติในสภาพแวดลอมจริง การทำรายงานหรือโครงงานในรายวิชา การสัมมนา โดยการศกึษาคนควาดวย

ตนเอง และการเชิญผทูรงคุณวุฒิมาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษเฉพาะเรื่อง 
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  2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรดูานความร ู

   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏบิัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ 

   (1) การทดสอบยอย 

   (2) การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

   (3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ 

   (4) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 

   (5) ประเมินจากการสอบวัดคุณสมบัติ 

   (6) ประเมินจากการสอบกลั่นกรองหัวขอวิทยานิพนธ 

   (7) ประเมินจากการสอบหัวขอวิทยานิพนธ 

   (8) ประเมินจากการสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ 

   (9) ประเมินจากการสอบปองกันวิทยานิพนธ 

   (10) ประเมินจากการตีพิมพบทความทางวิชาการ 

 2.3 ทักษะทางปญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรดูานทักษะทางปญญา 

    (1) มีความคิดเปนระบบและมีวิจารณญาณที่ด ี

    (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

    (3) สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และแกไขปญหาดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา

ไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    (4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรจูากเดิมไดอยางสรางสรรค 

    (5) สามารถเปนผูนำในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 

  2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   (1) จัดกระบวนการเรียนรูที่นักศึกษาเปนศูนยกลางในแตละรายวิชา โดยใหนักศึกษาได

ฝกฝนการคนควาหาขอมูลหรือทำโครงงานยอย 

   (2) มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน   

   (3) การอภิปรายกลุม 

  2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรดูานทักษะทางปญญา 

   ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา เชน ประเมินจากรายงานการนำเสนอ

รายงานหรือโครงงานในชั้นเรียน  รวมทั้งประเมินจากผลงานการทำวิทยานิพนธ เปนตน 
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 2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรดูานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 

    (1) สามารถสื ่อสารกับกลุมคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั ้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ อยางมีประสิทธิภาพ 

    (2) สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ 

ในกลมุ ทั้งในบทบาทของผนูำ หรือในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน 

    (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

    (4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

    (5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม 

พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลมุ 

    (6) มีความรับผิดชอบตอผลการสื่อสารในฐานะผูนำทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

  2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

   ใชการสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมใหมีการทำงานเปนกลมุ การทำงานที่ตองประสานงาน

กับผอ่ืูน ตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน  หรือผมูีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผล

การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี ้

   (1) สามารถทำงานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

   (2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

   (3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติไดเปนอยางดี 

   (4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลอ่ืน 

   (5) มีภาวะผนูำ 

  2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุมใน  

ชั้นเรียน  และสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ  และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น

ของขอมูล 

 2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (1) มีทักษะในการใชซอฟตแวรในการทำรายงาน บทความวิจัย และวิทยานิพนธ เชน 

โปรแกรมการจัดพิมพงาน การวาดกราฟ การคำนวณเชิงตัวเลข รวมถึงการนำเสนอผลงาน เปนตน 

    (2)  มีทักษะในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล หรือการแสดงสถิติขั ้นสูงตอการ

แกปญหาที่เก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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    (3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

    (4) มสีมรรถนะของผนูำในการสื่อสารขอมูลทั้งการพูด การเขียนและการสื่อความหมาย

โดยใชสัญลักษณ 

  2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรดูานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะ เชน การทำรายงาน  

รวมถึงประเมินจากบทความวิจัยและวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ เปนตน 

  2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรดูานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ประเมินจากผลงานของนักศึกษาในแตละวิชา เชน จากรายงาน การนำเสนอผลงาน รวมถึง

ประเมินจากบทความวิจัยและวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ เปนตน 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสรูายวิชา  

 (Curriculum Mapping) 

 ผลการเรียนรใูนตารางมีความหมายดังนี ้

 3.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  (1) มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการวิจัย อันไดแก การเคารพและอางอิงผลงาน

วิชาการของผูอ่ืนอยางถูกตอง รวมถึงการนำเสนอผลงานวิจัยของตนเองที่มีความนาเชื่อถือในเชิงสถิต ิ

  (2) มีความสามารถในการทำงานเปนกลุมทั้งในฐานะสมาชิกของกลุมหรือในฐานะผูนำ มีจิตใจ

เปนประชาธิปไตย ซึ่งประกอบดวยการเสียสละทำงานเพ่ือสวนรวม การเคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน   

การเคารพในมติเสียงสวนใหญใหความสำคัญกับความเห็นสวนนอย และสามารถแกไขขอขัดแยง ตามลำดับ

ความสำคัญ  

  (3) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

และซื่อสัตยสุจริต 

  (4) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ 

ขององคกรและสังคม 

  (5) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูตอบุคคล องคกร สังคม และ

สิ่งแวดลอม 

  (6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ

รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิจัยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
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 3.2 ดานความร ู

  (1) มีความรทูี่ลึกซึ้งมั่นคงในวิชาซึ่งเปนรากฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศกึษา 

  (2) มีความรพ้ืูนฐานที่ลึกซึ้ง โดยเฉพาะในรายวิชาที่สอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ 

  (3) คนพบองคความรูใหมทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา อันสงผลกระทบตอความเขาใจ

ในศาสตรดานเทคโนโลย ี

  (4) สามารถบูรณาการความรเูพื่อพัฒนาสาขาวิชาดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาไดอยางเหมาะสม 

 3.3 ดานทักษะทางปญญา 

  (1) มีความคิดเปนระบบและมีวิจารณญาณที่ด ี

  (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

  (3) สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และแกไขปญหาดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาได

อยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  (4) มีจินตนาการและความยืดหยนุในการปรับใชองคความรทูี่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

  (5) สามารถเปนผูนำในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและ

ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 

 3.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

  (1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

อยางมีประสิทธิภาพ 

  (2) สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ในกลุม  

ทั้งในบทบาทของผนูำ หรือในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน 

  (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

  (4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

  (5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง

แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

  (6) มีความรับผิดชอบตอผลการสื่อสารในฐานะผูนำทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 3.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) มีทักษะในการใชซอฟตแวรในการทำรายงาน บทความวิจัย และวิทยานิพนธ เชน โปรแกรม

การจัดพิมพงาน การวาดกราฟ การคำนวณเชิงตัวเลข รวมถึงการนำเสนอผลงาน เปนตน 

  (2)  มีทักษะในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล หรือการแสดงสถิติขั ้นสูงตอการแกปญหาที่

เก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  (3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

  (4) มีสมรรถนะของผูนำในการสื่อสารขอมูลทั้งการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความร ู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

020517107 สถิตขิั้นสูงเพ่ือการวิจัย 

(Advanced Statistics for Research) 

3(3-0-6)                          

020517108 การบริหารจัดการเพื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
เทคนิคศกึษา 
(Management for Digital Technology 
for Technical Education) 

3(3-0-6) 

                         

020517109 เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอรมเทคนิคศึกษา 

(Digital Platform Technology for 
Technical Education) 

3(3-0-6) 

                         

020517110 เทคโนโลยีดจิิทัลสมัยใหมสำหรับเทคนิค
ศึกษา 
(Emerging Digital Technology for 
Technical Education) 

3(2-2-5) 

                         

020517111 การเผยแพรนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทัลเทคนิคศึกษา 

(Diffusion of Innovation and Digital 
Technology for Technical Education) 

3(3-0-6) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรจูากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping)  (ตอ) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความร ู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 

การวิเคราะห 

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

020517112 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 

(Advanced Research Methodology) 

3(3-0-6)                          

020517203 การวิจัยเชิงคณุภาพ 

(Qualitative Research) 

3(3-0-6)                          

020517208 การศกึษาอิสระ 

(Independent Study) 

3(0-6-3)                          

020517209 ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัลเทคนิคศกึษา 

(Strategies for Digital Technology for 

Technical Education Development) 

3(3-0-6) 

                         

020517210 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือการสอนเทคนิคศกึษา 

(Design and Development of Digital 

Technology for Instructional in 

Technical Education) 

3(2-2-5) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรจูากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping)  (ตอ) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความร ู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

020517211 แนวโนมและประเด็นปญหาเทคโนโลยี

ดิจิทัลเทคนิคศึกษา 

(Trend and Issue of Digital Technology 
for Technical Education) 

3(3-0-6) 

                         

020517212 สัมมนาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 

(Seminar in Digital Technology for 

Technical Education) 

3(1-4-4) 

                         

020517901 วิทยานิพนธ 

(Dissertation) 

54                          

020517902 วิทยานิพนธ 

(Dissertation) 

36                          
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4. ผลการเรียนรทูี่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes : ELO) 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในการประยุกต พัฒนา คิดคน 

และวิจัยดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตามความตองการของ

ภาครัฐและภาคเอกชนในปจจุบันใหมีคุณภาพในระดับสากล นอกจากนี้ยังสงเสริมการพัฒนาและการเผยแพร

งานวิจัยดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาอันทำใหเกิดองคความรูใหม ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดาน

เทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีความคาดหวังตอการเรียนรขูองนักศึกษาในหลักสูตร ดังตอไปนี้ 

 4.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  ELO 1 (G)  มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการวิจัย รวมถึงการนำเสนอผลงานวิจัย

ของตนเองที่มีความนาเชื่อถือในเชิงสถิติ  มีความสามารถในการทำงานเปนกลมุทั้งในฐานะสมาชิกของกลุม

หรือในฐานะผูนำ มีจิตใจเปนประชาธิปไตย สามารถแกไขขอขัดแยงตามลำดับความสำคัญ เขาใจและ

ซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

  ELO 2 (S)  มีความสามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูตอบุคคล องคกร 

สังคม และสิ ่งแวดลอม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูนำ 

ในองคกรวิชาชีพ นักวิจัยและนักบริหารระดับสูง 

 4.2 ดานความร ู

  ELO 3 (S)  มีความสามารถใชความรูที่ลึกซึ้งมั่นคงในวิชาซึ่งเปนรากฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล

เทคนิคศึกษา คนพบองคความรูใหม มีความสามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาดานเทคโนโลยีดิจิทัล

เทคนิคศกึษาไดอยางเหมาะสม 

 4.3 ดานทักษะทางปญญา 

  ELO 4 (S)  มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี สามารถวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและ

ความตองการ วิเคราะห และแสวงหาวิธีการแกไขปญหาดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาไดอยางมีระบบ 

รวมถึงวิเคราะหขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ELO 5 (S)  มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม 

ในการสังเคราะหเพ่ือพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

 4.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

  ELO 6 (G) มีความสามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกแกการแกปญหา

สถานการณตาง ๆ ในกลุม ทั้งในบทบาทของผนูำ หรือในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน 
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  ELO 7 (S)  มีความสามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบ

ในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม สามารถเปนผนูำในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและ

สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม มีความรับผิดชอบการพัฒนา 

การเรียนรทูั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 4.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    

  ELO 8 (S) มีทักษะการใชซอฟตแวรในการทำผลงานวิชาการ มีทักษะในการวิเคราะห สังเคราะห

ขอมูลสารสนเทศ สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ มีทักษะในการสื่อสารขอมูลในวงกวางทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย 

โดยใชสัญลักษณ 
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ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนรตูามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) กับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) 

 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 

(G) 

ELO 2 

(S) 

ELO 3 

(S) 

ELO 4 

(S) 

ELO 5 

(S) 

ELO 6 

(G) 

ELO 7 

(S) 

ELO 8 

(S) 

TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4 

1.5, 1.6 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

3.1, 3.2, 

3.3 

3.4, 3.5 4.1, 4.2, 

4.3 

4.4, 4.5, 

4.6 

5.1, 5.2, 

5.3, 5.4 

1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม         

(1) มีคุณธรรมและจริยธรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการวิจัย อันไดแก การเคารพและ

 อางอิงผลงานวิชาการของผูอื่นอยางถูกตอง  รวมถึงการนำเสนอผลงานวิจัยของ

 ตนเองท่ีมีความนาเช่ือถือในเชิงสถิต ิ

        

(2) มีความสามารถในการทำงานเปนกลมุทั้งในฐานะสมาชิกของกลมุหรือในฐานะผูนำ 

 มีจิตใจเปนประชาธิปไตย ซึ่งประกอบดวยการเสียสละทำงานเพื่อสวนรวม การเคารพ

 รับฟงความคิดเห็นของผูอื ่น การเคารพในมติเสียงสวนใหญใหความสำคัญกับ

 ความเห็นสวนนอย และสามารถแกไขขอขัดแยง ตามลำดับความสำคัญ 

        

(3) เขาใจและซาบซึ ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม 

 จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

        

(4) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ และ

 ขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

        

(5) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรตูอบุคคล องคกร สังคม 

 และสิ่งแวดลอม 

        

(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ

 วิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิจัยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 

(G) 

ELO 2 

(S) 

ELO 3 

(S) 

ELO 4 

(S) 

ELO 5 

(S) 

ELO 6 

(G) 

ELO 7 

(S) 

ELO 8 

(S) 

TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4 

1.5, 1.6 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

3.1, 3.2, 

3.3 

3.4, 3.5 4.1, 4.2, 

4.3 

4.4, 4.5, 

4.6 

5.1, 5.2, 

5.3, 5.4 

2.  ดานความรู         

(1) มีความรทูี่ลึกซึ้งมั่นคงในวิชาซึ่งเปนรากฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา         

(2) มีความรพ้ืูนฐานที่ลึกซึ้ง โดยเฉพาะในรายวิชาที่สอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ         

(3) คนพบองคความรูใหมทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา อันสงผลกระทบตอ

 ความเขาใจในศาสตรดานเทคโนโลยี 

        

(4) สามารถบูรณาการความรเูพ่ือพัฒนาสาขาวิชาดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 

 ไดอยางเหมาะสม 
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 

(G) 

ELO 2 

(S) 

ELO 3 

(S) 

ELO 4 

(S) 

ELO 5 

(S) 

ELO 6 

(G) 

ELO 7 

(S) 

ELO 8 

(S) 

TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4 

1.5, 1.6 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

3.1, 3.2, 

3.3 

3.4, 3.5 4.1, 

4.2, 4.3 

4.4, 4.5, 

4.6 

5.1, 5.2, 

5.3, 5.4 

3.  ดานทักษะทางปญญา         

(1) มีความคิดเปนระบบและมีวิจารณญาณที่ด ี         

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ         

(3) สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และแกไขปญหาดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา

 ไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดอยาง 

 มีประสิทธิภาพ 

        

(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม

 ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรจูากเดิมไดอยางสรางสรรค 

        

(5) สามารถเปนผนูำในการแสวงหาความรเูพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรตูลอดชีวิต

 และทันตอการเปลีย่นแปลงทางองคความรแูละเทคโนโลยีใหม ๆ 
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 

(G) 

ELO 2 

(S) 

ELO 3 

(S) 

ELO 4 

(S) 

ELO 5 

(S) 

ELO 6 

(G) 

ELO 7 

(S) 

ELO 8 

(S) 

TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4 

1.5, 1.6 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

3.1, 3.2, 

3.3 

3.4, 3.5 4.1, 

4.2, 4.3 

4.4, 4.5, 

4.6 

5.1, 5.2, 

5.3, 5.4 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ         

(1) สามารถสื ่อสารกับกลุมคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

 ภาษาตางประเทศ อยางมีประสิทธิภาพ 

        

(2) สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ 

 ในกลมุ ทั้งในบทบาทของผนูำหรือในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน 

        

(3) สามารถใชความรใูนศาสตรมาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม         

(4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลมุ         

(5) สามารถเปนผรูิเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม  

 พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลมุ 

        

(6) มีความรับผิดชอบตอผลการสื่อสารในฐานะผนูำทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง         
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 

(G) 

ELO 2 

(S) 

ELO 3 

(S) 

ELO 4 

(S) 

ELO 5 

(S) 

ELO 6 

(G) 

ELO 7 

(S) 

ELO 8 

(S) 

TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4 

1.5, 1.6 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

3.1, 3.2, 

3.3 

3.4, 3.5 4.1, 

4.2, 4.3 

4.4, 4.5, 

4.6 

5.1, 5.2, 

5.3, 5.4 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ         

(1) มีทักษะในการใชซอฟตแวรในการทำรายงาน บทความวิจัย และวิทยานิพนธ เชน 

 โปรแกรมการจัดพิมพงาน การวาดกราฟ การคำนวณเชิงตัวเลข รวมถึงการ

 นำเสนอผลงาน เปนตน 

        

(2)  มีทักษะในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล หรือการแสดงสถิติขั ้นสูงตอการ

 แกปญหาที่เก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 

        

(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม

 และมีประสิทธิภาพ 

        

(4) มีสมรรถนะของผูนำในการสื่อสารขอมูลทั้งการพูด การเขียนและการสื่อความหมาย

 โดยใชสัญลักษณ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสูรายวิชา 
 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 
(G) 

ELO 2 
(S) 

ELO 3 
(S) 

ELO 4 
(S) 

ELO 5 
(S) 

ELO 6 
(G) 

ELO 7 
(S) 

ELO 8 
(S) 

TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 

1.5, 1.6 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 

3.1, 3.2, 
3.3 

3.4, 3.5 4.1, 
4.2, 4.3 

4.4, 4.5, 
4.6 

5.1, 5.2, 
5.3, 5.4 

020517107 สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัย 
(Advanced Statistics for Research) 

3(3-0-6)         

020517108 การบริหารจัดการเพ่ือเทคโนโลยีดจิิทัลเทคนิคศึกษา 
(Management for Digital Technology for Technical 
Education) 

3(3-0-6) 
        

020517109 เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอรมเทคนิคศึกษา 
(Digital Platform Technology for Technical Education) 

3(3-0-6)         

020517110 เทคโนโลยีดิจิทลัสมัยใหมสำหรับเทคนิคศึกษา 
(Emerging Digital Technology for Technical Education) 

3(2-2-5)         

020517111 การเผยแพรนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัเทคนิคศึกษา 
(Diffusion of Innovation and Digital Technology for 
Technical Education) 

3(3-0-6) 
        

020517112 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 

(Advanced Research Methodology) 

3(3-0-6)         

020517203 การวิจัยเชิงคณุภาพ 

(Qualitative Research) 

3(3-0-6) 
        

020517208 การศึกษาอิสระ 

(Independent Study) 

3(0-6-3) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสูรายวิชา (ตอ) 
 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 

(G) 

ELO 2 

(S) 

ELO 3 

(S) 

ELO 4 

(S) 

ELO 5 

(S) 

ELO 6 

(G) 

ELO 7 

(S) 

ELO 8 

(S) 

TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4 

1.5, 1.6 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

3.1, 3.2, 

3.3 

3.4, 3.5 4.1, 

4.2, 4.3 

4.4, 4.5, 

4.6 

5.1, 5.2, 

5.3, 5.4 

020517209 ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลัเทคนิคศึกษา 

(Strategies for Digital Technology for Technical 

Education Development) 

3(3-0-6) 

        

020517210 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสอน

เทคนิคศึกษา 

(Design and Development of Digital Technology 

for Instructional in Technical Education) 

3(2-2-5) 

        

020517211 แนวโนมและประเด็นปญหาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 

(Trend and Issue of Digital Technology for 

Technical Education) 

3(3-0-6) 

        

020517112 สัมมนาเทคโนโลยดีิจิทัลเทคนิคศกึษา 
(Seminar in Digital Technology for Technical 
Education) 

3(1-4-4) 
        

020517901 วิทยานิพนธ 

(Dissertation) 

54         

020517902 วิทยานิพนธ 

(Dissertation) 

36         
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หมวดที่  5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน  (เกรด) 

  เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2560 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา   

  การทวนสอบในระดับรายวิชา ใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ

พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

  การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา เนนการทำวิจัยสัมฤทธิ์ผล  

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทำอยางตอเนื่อง และนำผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ

เรียนการสอน  และหลักสูตรแบบครบวงจร 

 

3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 3.1 แบบ 1.1 

  (1)   สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Exam) 

  (2) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่แตงตั้ง

ประกอบดวยผทูรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

  (3) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับ 

การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย 2 เรื่อง 

  (4) เกณฑอ่ืน ๆ 

   - กรณีที่เรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติม โดยไมนับหนวยกิตตองมีผลสัมฤทธิ์

ตามที่หลักสูตรกำหนด 

 3.2 แบบ 2.1 

  (1) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

  (2) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กำหนดไวในหลักสูตร 

  (3) ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

  (4) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่แตงตั้ง

ประกอบดวยผทูรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
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  (5) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดำเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง

ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ อยางนอย 1 เรื่อง  

  (6) เกณฑอ่ืน ๆ 

   - กรณีที่เรียนรายวชิาหรือทำกิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติม โดยไมนับหนวยกิตตองมีผลสัมฤทธิ์ 

ตามที่หลักสูตรกำหนด 

 

หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 

  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม  ใหมคีวามรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย

และคณะ รวมถึงขอกำหนดหรือขอบังคับตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

ตลอดจนขอมูลหลักสูตรที่สอน พรอมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบตาง ๆ ตลอดจนการใชและผลิตสื่อการสอน

เพ่ือเปนการพัฒนาการสอนที่เนนการวิจัยเปนฐานของอาจารย 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

  (1)  สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงสริมการสอนและ 

งานวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทำวิจัย การสนันสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองคกรตาง ๆ  การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ และ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพ่ิมพูน

ประสบการณ  สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความร ู

  (2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

  (1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาความรแูละคณุธรรม 

  (2) มีการกระตุนอาจารยใหทำผลงานทางวิชาการ และตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

  (3) สงเสริมการทำวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลัก เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และมีความ 

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

  (4) จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัย 

  (5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวจิัยตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

  (6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยและคณะ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 
  การประกันคุณภาพหลักสูตรเปนการดำเนินการภายใตการกำกับมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA  โดยให
รายงานผลการดำเนินการตามเกณฑดังกลาวทุกป  ทั้งนี้ เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดำเนินงาน 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร (1) ทุกขอ และผานการประเมินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ AUN-QA 
ระดับหลักสูตร ตามวงรอบที่กำหนด 
 

ตัวบงช้ี/เกณฑ 
เกณฑดำเนิน 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 

1. การกำกับมาตรฐาน     

 1.1 จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร     

 1.2 คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร     

 1.3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร     

 1.4 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก -    

 1.5 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) -    

 1.6 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ -    

 1.7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน     

 1.8 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา     

 1.9 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสำเร็จการศึกษา     

 1.10 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย 
      อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ 

    

 1.11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด หรือกรณีม ี

      การปรับปรุงหลักสูตรแบบเล็กนอย 

    

2. การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร     

 2.1 ผลการเรียนรทูี่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELO)     

 2.2 ขอกำหนดของหลักสูตร (Program Specifications)     

 2.3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Program Structure and Content)     

 2.4 กลยุทธการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)     

 2.5 การประเมินผูเรียน (Student Assessment)     

 2.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)     

 2.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Supporting Staff Quality)     

 2.8 คุณภาพผเูรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)     

 2.9 สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสรางพ้ืนฐาน (Facilities and  
      Infrastructure) 

    

 2.10 การสงเสริมการประกันคุณภาพ (Quality Enhancement)     

 2.11 ผลผลิต (Output) -    
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2. บัณฑิต 

  สำหรับความตองการกำลังคนสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษานั้น คาดวามีความตองการ

กำลังคนที่สูงมาก ทั้งนี ้ คณะ/วิทยาลัยโดยความรวมมือกับมหาวิทยาลัยจัดการสำรวจความตองการ

แรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อนำขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึง

การศึกษาขอมูลวิจัยอันเกี่ยวกับการประมาณความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อนำมาใชในการวางแผน 

การรับนักศึกษา 

 

3. นักศึกษา 

 3.1 การใหคำปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ แกนักศึกษา 

  มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียน

วิชาวิทยานิพนธ สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาได  โดยอาจารยที่ปรึกษาจะกำหนดชั่วโมงใหคำปรึกษา 

(Office Hours) เพ่ือใหนักศกึษาเขาปรึกษาได โดยมีการประสานการนัดหมายอยางเปนระบบ 

 3.2 การอุทธรณของนักศึกษา 

  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคำรองขอดู

กระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได หรือ

สามารถดำเนินการอุทธรณได 

 3.3 เกณฑการสำเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2560 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

 

4. คณาจารย 

 4.1 อาจารยประจำหลักสูตร 

  4.1.1 มีการรับอาจารยใหม โดยคัดเลือกตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย 

  4.1.2 มีคุณวุฒิเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558  ขอ 10.3 

  4.1.3 มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 

  4.1.4 มีความร ูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

   และมีประสบการณทำวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

 4.2 การพัฒนาอาจารย 

  สนับสนุนใหอาจารยไดรวมสัมมนา ฝกอบรม ดูงาน เพ่ือรับวิทยาการใหม ๆ ในวิชาชีพ เพิ่มศักยภาพ

ดานการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยรวมปฏิบัติงานกับหนวยงานวิชาชีพที่เก่ียวของ เพื่อนำ

ผลงานมาพัฒนาการเรียนการสอน สรางแรงจูงใจในการทำผลงานวิชาการ 
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 4.3 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน 

  คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผสูอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสำหรับการปรับปรงุ

หลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตตามคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผเูรียน 

 5.1 หลักสูตร 

  ผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูกำกับดูแล คอยใหคำแนะนำ และแนวปฏิบัติใหแกอาจารยประจำ

หลักสูตร  โดยที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผบูริหารของภาควิชา 

ติดตามและรวบรวมขอมูลโดยมีการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรและการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา 

เพ่ือใชประกอบการพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานทั้งหมด สำหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหาร

จัดการการเปดรายวิชาตาง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เนนการพัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรู

ของนักศึกษา โดยสนองความตองการของตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ  ทั้งนี้ จะมีการปรับปรุง

หลักสูตรทุก 5 ป 

 5.2 การเรียนการสอน 

  5.2.1 หลักสูตรมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินการหลักสูตรตั้งแตการวางแผนดำเนินการ 

   การกระตนุ สนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติการตรวจสอบเพื่อใหเกิดการปรับปรุงแกไขและ 

   พัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือประกันคณุภาพของหลักสูตร โดยผูที่เก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 

  5.2.2 คณาจารยในหลักสูตรรวมกันพิจารณาและกำหนดกลยุทธของการจัดการเรียนการสอน 

   มงุเนนที่ผูเรียนใหเกิดความอยากเรียนร ูรจูักการแกปญหา เรียนรูจากประสบการณจริง 

   มีกระบวนการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

  5.2.3 ภาควิชามีกระบวนการติดตามความกาวหนาของวทิยานิพนธ  โดยแตงตั้งอาจารยประจำ 

   หลักสูตรรวมเปนคณะกรรมการสอบหัวขอวิทยานิพนธและสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ 

   เพ่ือใหมีกระบวนการสอบที่สมบูรณ อีกทั้งเพื่อใหคณะกรรมการมีการเสนอแนะกับนักศึกษา 

   นอกจากอาจารยที่ปรึกษา 

 5.3 การประเมินผเูรียน 

  มีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูกำกับขอมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผลการเรียนรูของนักศึกษา 

โดยกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (OBE.5 OBE.6 และ OBE.7)

และประเมินผูเรียนที่แสดงถึงความสำเร็จของผูสอนในการจัดการเรียนการสอน และความสำเร็จผูเรียน

ตามผลการเรียนรทูี่คาดหวัง เพ่ือใหเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนร ู

 6.1 การบริหารงบประมาณ 

  ภาควิชาไดจัดสรรงบประมาณในการจัดหาจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ รวมทั้งทำการปรับปรุง

หองปฏิบัติการ เพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการทำวิจัยในงานวิทยานิพนธของนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษา

มีประสบการณการใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจในหลักการ วิธีการใชงานที่ถูกตอง 

และมีทักษะในการใชงานจริง รวมทั้งการเขาถึงแหลงสารสนเทศทั้งหองสมุดและอินเทอรเน็ต และสื่อการสอน

สำเร็จรูป สื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผสูอน โดยมีทรัพยากรข้ันต่ำเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี ้

  6.1.1 มีหองเรียนที่มีระบบเครือขาย สื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอ้ือใหคณาจารยสามารถ 

   ปฏิบัติงานสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  6.1.2 มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณที่สอดคลองกับแขนงวิชาที่เปดสอนอยาง 

   พอเพียงตอการเรียนการสอน  รวมถึงหองปฏิบัติการสำหรับการทำวิทยานิพนธ 

  6.1.3 มีเจาหนาที่ดูแลอุปกรณในหองปฏิบัติการตาง ๆ ใหพรอมใชงานสำหรับการเรียนการสอน 

   และการทำวิทยานิพนธ 

  6.1.4 มีหองสมุดของมหาวิทยาลัย หรือแหลงความรูและสิ่งอำนวยความสะดวกในการสืบคน 

   ความรผูานระบบอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีหนังสือ ตำราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอน 

   ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่เก่ียวของในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ 

  6.1.5 มีเครื่องมือและอุปกรณใชประกอบการเรียนการสอนในการทำวิทยานิพนธ 

 6.2 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามขอกำหนดขางตนโดย 

  6.2.1 จัดทำแบบสำรวจความตองการจากนักศึกษาในเรื่องการใชทรัพยากรสนับสนุนการเรียน 

   การสอน 

  6.2.2 จัดประชุมภาควิชาเพื่อระดมความคิดเห็นจากอาจารยผูใชทรัพยากรการเรียนการสอน

เพ่ือวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑการศึกษาใหอยูในภาควิชาเดียวกับหลักสูตร และเพ่ือเตรียม

ความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558  ขอ 16 (6) 
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7. การกำหนดตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำป ตามตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในหมวดที่ 7   

การประกันคุณภาพหลักสูตร  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ

และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 

ตัวบงช้ี/เกณฑ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. อาจารยประจำหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชมุ

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน การดำเนินงานหลักสตูร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถามี)      
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ OBE.3  และ OBE.4  อยางนอยกอนการเปดสอน 

ในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา      
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผล 

การดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ OBE.5 

และ OBE.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปดสอน 

ใหครบทุกรายวชิา      
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ OBE.7  

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศกึษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนร ู

ที่กำหนดใน OBE.3 และ OBE.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25  

ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา      
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน  

หรือการประเมินผล การเรียนร ูจากผลการประเมินการดำเนินงาน 

ที่รายงานใน OBE.7 ปที่แลว -     
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดาน 

การจัดการเรียนการสอน      
9. อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง      
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป      
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตีอคุณภาพ 

หลักสตูร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 - - 
 

 

 

 

 

 
12. ระดับความพึงพอใจของผใูชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมต่ำกวา  

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 - - - 
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หมวดที่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

  กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น

พิจารณาจากตัวผูเรียน โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินนักศึกษาในทุก ๆ หัวขอวามีความเขาใจหรือไม 

โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา  

การตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถ

ประเมินเบ้ืองตนไดวา นักศึกษามีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทำใหนักศึกษาเขาใจได ก็จะตอง

มีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน  การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนจะสามารถชี้ไดวานักศึกษามี

ความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดำเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนในโอกาสตอไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

  ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดานทั้งดานทักษะ กลยุทธการสอน

การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใช

สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำอยางตอเนื่อง  เมื่อนักศึกษาในหลักสูตรสำเร็จ

การศกึษา โดยเนนการติดตามประเมนิรวมกับผูใชบัณฑิต หรือผูมีสวนเก่ียวของอ่ืน ๆ วาผูสำเร็จการศึกษา

มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิชาชีพมากนอยเพียงใด และยังมีจุดออนในดานใด และประเมินผลจากผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกหรือจากอาจารยพิเศษที่มาสอน รวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการพัฒนารายละเอียดในหลักสูตร  

ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมและในแตละวิชา 

 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

จะไดรับการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 

และตัวบงชี้หมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งการผานการประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษารภายในประจำป เมื่อสิ้นปการศกึษา 

  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดกำหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี

ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ  อยางนอยทุก ๆ  5 ป  และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร

อยางตอเนื่องทุก 5 ป  เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพระดับอุดมศึกษาของ สป.อว. 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอนสามารถทำได

โดยการรวบรวมขอเสนอแนะและขอมูลจากการประเมินโดยนักศึกษา ผใูชบัณฑติ ผทูรงคุณวุฒิ เพื่อนำขอมูล 

ที่ไดมาวิเคราะหและทบทวนโดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และนำผลการวิเคราะหมาใชใน

การจัดการเรียนการสอน และมีการประชุมอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงาน

ของหลักสูตร เพื่อนำไปสูการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธตอไป  ซึ่งสามารถดำเนินการไดทั้งการปรับปรุง

เลก็นอย และการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ  โดยกระทำทุก 5 ป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดกำหนดใหมีการพัฒนา 

หลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผใูชบัณฑิตอยางแทจริง  ซึ่งดำเนินการโดยอาจารย 

ที่ไดรับแตงตั้งในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของภาควิชา 
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ภาคผนวก 

 

ก. แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของหลักสูตร 

ข. ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร 

ค. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ง. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 พ.ศ. 2560 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

จ. ประกาศบัณฑิตวิทยาลยั เรื่อง เกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ฉ. ผลงานวิชาการอาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผูสอน 

ช. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

ซ. รายละเอียดการปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
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แผนภูมิแสดงความตอเนือ่งของหลักสูตร 
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แผนภูมิแสดงความตอเนือ่งของการศกึษาในหลักสูตร 

 

แบบ 1.1 

 ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1          ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2        ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1         ปที่ 2 ภาคการศึกษาที ่2         ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1         ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2    

 

 

 

 

แบบ 2.1 

 ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1          ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2        ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1         ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2         ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1         ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2    
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร 

 

        ใชเลขรหัส 9 ตำแหนง    02   05    X5     X6    X7   X8    X9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 = คณะวิศวกรรมศาสตร 

02 = คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

03 = วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

04 = คณะวิทยาศาสตรประยุกต 

05 = คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

06 = คณะเทคโนโลยีและการจัดการ 

       อุตสาหกรรม 

07 = คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและ         

       นวัตกรรมดิจิทัล 

08 = คณะศิลปศาสตรประยุกต 

09 = บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร 

        นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน 

10 = บัณฑิตวิทยาลัย 

11 = คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ   

ภาควิชา 

01 = ครุศาสตรเครื่องกล 

02 = ครุศาสตรไฟฟา 

03 = ครุศาสตรโยธา 

04 = คอมพิวเตอรศึกษา 

05 = ครุศาสตรเทคโนโลยีและ 

       สารสนเทศ 

06 = บริหารเทคนิคศึกษา 

ระดับการศึกษา 

1 = ปวช. 

2 = ปวส. 

3 = ปริญญาตร ี

5 = ปริญญาโท 

7 = ปริญญาเอก   

0 = วชิาบังคับ 

1 = วิชาเฉพาะสาขา 

2 = วิชาเลือกเฉพาะสาขา 

3 = วิชาเลือกกลุมวิชาเทคโนโลยดิีจิทัลมเีดีย   

4 = วิชาเลือกกลุมวิชาเทคโนโลยสีื่อสิ่งพิมพ 

      ดิจิทัล 

5 = วิชาเลือกกลุมวิชาเทคโนโลยสีื่อวิทยุ  

      กระจายเสยีง วทิยุโทรทัศน และสื่อสตรีมมิ่ง 

7 = วชิาเลือกการศึกษา 

8 = วิชาเลือกเทคนิค 

9 = วิทยานิพนธ/สารนิพนธ 

ลำดับรายวิชาในหมวดวิชา  

1 = เทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศกึษา (DET) 

2 = เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

      เพื่อการศึกษา (DICT) 
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คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

 

ขอบังคบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วาดวย การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก จ 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ผลงานวิชาการอาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผูสอน 
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ผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 

ผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

1.   อาจารย ดร.ธีรพงษ วิริยานนท 

พรสวรรค  จันทะคัด, กัลยา  อุบลทิพย และธีรพงษ  วิริยานนท.  (2563).  “การพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพ่ือ

เสริมสรางทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ.”  วารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม

พระจอมเกลาพระนครเหนือ.  ปที่ 11 ฉบับที่ 1 : 187-196. 

ธีรพงษ วิริยานนท.  (2562).  “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับผูประเมินสมรรถนะวิชาชีพ 

ตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ.”  วารสารพัฒนาเทคนิคศกึษา.  ปที่ 31  ฉบับที่ 110 : 58-65. 

กนิษฐา บางภูภมร และธีรพงษ วิริยานนท.  (2562).  “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบหองเรียน

กลับดานรวมกับการเรียนรูแบบนำตนเองเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี.”  วารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม พระจอมเกลาพระนครเหนือ.  

ปที่ 10 ฉบับที่ 2 : 41-50. 

จอมสุรางค ลิปประเสริฐกุล และธีรพงษ วิริยานนท.  (2562).  “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบชุมชน

การเรียนรู เพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรคและการทำงานเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.”  

 วารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม พระจอมเกลาพระนครเหนือ.  ปที ่10 ฉบับที่ 2 : 148-156. 

พงศนรินทร  เลิศรุงพร, กฤษมันต  วัฒนาณรงค และธีรพงษ  วิริยานนท.  (2560).  “การพัฒนาระบบการจัด 

การเรียนการสอนสำหรับคอมพิวเตอรพกพาแบบหนาจอสัมผัส.”  วารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ.  ปท่ี 8 ฉบับที่ 1 : 63-71. 

 

2. รองศาสตราจารย ดร.กฤษมันต วัฒนาณรงค 

ณัฏฐ  สิริวรรธนานนท, วัชรินทร  รักเสนาะ และกฤษมันต  วัฒนาณรงค.  (2563).  “การพัฒนารูปแบบศูนย

การเรียนดวยฐานประสบการณเพ่ือการเรียนการสอนนิวแมติกส.”  วารสารวิชาการครุศาสตร

อุตสาหกรรม พระจอมเกลาพระนครเหนือ.  ปที่ 11 ฉบับที่ 1 : 149-157. 

คุณาพร โฉมจิตร  และกฤษมันต วัฒนาณรงค.  (2562).  “การพัฒนาโมเดลเสริมสรางสมรรถนะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา.”  วารสารวิชาการธรรมทรรศน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน.  ปที่ 19 ฉบับที่ 4 : 33-42. 

ทมนี สุกใส  และกฤษมันต วัฒนาณรงค.  (2561).  “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสอนตามสถานการณ

เรื่อง โลจิสติกส.”  วารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม พระจอมเกลาพระนครเหนือ.  ปท่ี 9 

ฉบับที่ 1 : 95-102. 

อภิชาติ วงศอนันต และกฤษมันต วัฒนาณรงค.  (2561).  “การพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่องานโครงการพิเศษ

ทางดานสถาปตยกรรม.”  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน.  ปที่ 15 

ฉบับที่ 2 : 190-198. 
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เมธี  พิกุลทอง และกฤษมันต  วัฒนาณรงค.  (2560).  “การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพรอมผูเรียน 

ชั้นคนหาอาชีพ.”  วารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม พระจอมเกลาพระนครเหนือ.  ปที่ 8 

ฉบับที่ 2 : 136-144. 

ศิริรัตน  ชำนาญรบ และกฤษมันต  วัฒนาณรงค.  (2562).  “ระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะดาน

คอมพิวเตอรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.”  

วารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม พระจอมเกลาพระนครเหนือ.  ปที่ 10 ฉบับที่ 3 : 192-202. 

 

3. อาจารย ดร.สวนันท แดงประเสริฐ 

Sawanan Dangprasert.  (2020).  “Chatbot Designed for Graduate Students’s Guidance Service.” 

International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Volume 9  Issue 4  

(November 2020) : 154-160. 

สวนันท แดงประเสริฐ และภาวพรรณ ขำทับ.  (2563).  “การพัฒนาวิธีการประเมินและเครื่องมือประเมิน

สมรรถนะวิชาชีพของผูเรียนสาขาแอนิเมชัน.”  วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา.  ปที่ 32 ฉบับที่ 114 : 46-53. 

สวนันท แดงประเสริฐ และภาวพรรณ ขำทับ.  (2563).  “การพัฒนาบทเรียนมอดูลวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ

สาขาแอนิเมชัน.”  วารสารพัฒนาเทคนิคศกึษา.  ปที่ 32  ฉบับที่ 113 : 22-29. 

สวนันท แดงประเสริฐ และภาวพรรณ ขำทับ.  (2562).  “การพัฒนาโครงสรางหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม

มาตรฐานอาชีพ.”  วารสารพัฒนาเทคนิคศกึษา.  ปที่ 32 ฉบับที่ 112 : 27-36. 

เพ็ญศรี ศรีสวัสดิ์, สวนันท แดงประเสริฐ และพเยาว เนตรประชา. (2561).  “รูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน

เพ่ิมเวลารูโดยใชปญหาเปนฐานพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน.”  วารสารพัฒนา

เทคนิคศกึษา.  ปที่ 30  ฉบับที่ 105 : 36-44. 

 

4. อาจารย ดร.ภาวพรรณ ขำทับ 

สวนันท แดงประเสริฐ และภาวพรรณ ขำทับ.  (2563).  “การพัฒนาวิธีการประเมินและเครื่องมือประเมิน

สมรรถนะวิชาชีพของผูเรียนสาขาแอนิเมชัน.”  วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา.  ปที่ 32  ฉบับที่ 114 : 46-53. 

สวนันท แดงประเสริฐ และภาวพรรณ ขำทับ.  (2563).  “การพัฒนาบทเรียนมอดูลวิชาชีพแบบฐาน

สมรรถนะสาขาแอนิเมชัน.”  วารสารพัฒนาเทคนิคศกึษา.  ปที่ 32  ฉบับที่ 113 : 22-29. 

สวนันท แดงประเสริฐ และภาวพรรณ ขำทับ.  (2562).  “การพัฒนาโครงสรางหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม

มาตรฐานอาชีพ.”  วารสารพัฒนาเทคนิคศกึษา.  ปที่ 32 ฉบับที่ 112 : 27-36. 

ภาวพรรณ ขำทับ.  (2562).  “การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรูเชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ.”  วารสาร

ครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  ปที่ 47 ฉบับที่ 3 : 290-308. 
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5.  อาจารย ดร.ภราดร เสถียรไชยกิจ 

ภราดร เสถียรไชยกิจ.  (2563).  “การพัฒนาโมดูลการฝก เรื่องระบบนิวเมติกพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนชาง

นอกระบบ.”  วารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม พระจอมเกลาพระนครเหนือ.  ปที่ 11  

ฉบับที่ 1 : 120-128.  

ภราดร เสถียรไชยกิจ และโสภิตา สุวุฒโฑ.  (2563).  “การพัฒนารูปแบบการฝกทักษะแรงงานสำหรับ

โรงเรียน ชางนอกระบบ.”  ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประจำป  2563 (NSCIC 2020) (6-7 กุมภาพันธ  2563).  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, (864-875). 

โสภิตา สุวุฒโฑ และภราดร เสถียรไชยกิจ.  (2563).  “การพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบโครงงานโดยใช

สมรรถนะเปนฐาน.”  ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำป 

2563 (NSCIC 2020) (6-7 กุมภาพันธ 2563).  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, (997-1009). 

 

6.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกกมล  บุญยะผลานันท 

อรอนงค  ปญญาศิริรัตน, เอกกมล  บุญยะผลานันท และพูลศักดิ์  โกษียาภรณ.  (2562).  “การศึกษากำลังการ

ผลิตครูชางอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาความเพียงพอของนักศึกษาครูชางตอการบรรจุครูผูชวย.” 

วารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม พระจอมเกลาพระนครเหนือ.  ปที่ 10 ฉบับที่ 3 : 112-120. 

สิดทิกัน  สินบุเพ็ค และเอกกมล  บุญยะผลานันท.  (2563).  “การสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอน 

เรื่องการคำนวณสายสงกำลังไฟฟา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ

สะหวันนะเขต สปป.ลาว.”  ใน การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12 

(TechEd 2020) (25 มีนาคม 2563).  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ, (176-182). 

Anuchit Narkglom, Ekkamol Boonyapalanant and Poolsak Koseeyaporn.  (2019).  “Design of 

Training Media for Internet of Things Training Based on Project-based Learning : A 

Case Study of Smart Factory Industry. ”   In Proceedings of the International 

Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI 2019) (October 16-18, 2019). 

Pattaya, THAILAND : King Mongkut's University of Technology North Bangkok, (118-121). 

ยุราพร  ผดุงกรรณ, เอกกมล  บุญยะผลานันท และพูนศักดิ์  โกษียาภรณ.  (2560).  “การสรางชุดสื่อการ

เรียนรู เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษารูปภาพสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติพ้ืนฐาน.”  ใน การประชุม

วิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่  10 (TechEd 2017) (23-24 พฤศจิกายน 2560).  

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, (261-266). 
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7.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ 

Panuwat Srichailard, Wannachai Wannasawade and Krich Sintanakul.  (2 0 1 9 ).  “A conceptual 

framework of project-based learning by analyzing of VARK.” Interdisciplinary Research 

Review.  Volume 14  Number 5  (September-October 2019) : 1-6. 

Uraiwan Srichailard, Wannachai Wannasawade and Krich Sinthanakul.  (2019).  “A conceptual 

framework of a flipped classroom by project-based learning by analyzing of student’s 

on David Kolb’s learning styles.”  Interdisciplinary Research Review. Volume 14  

Number 5  (September-October 2019) :  7-12. 

สิทธิโชค นามอาษา, วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ และชัยยศ ดำรงกิจโกศ.  (2561).  “ผลการใชวีดิทัศนตามรูปแบบ 

 การเรียนรูฐานสมรรถนะชางเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟา ตามหลักสูตรระยะสั้น กรณีศึกษา 

 โรงเรียนฝกอาชีพ ตามหลักสูตรระยะสั้น กรุงเทพมหานคร.”  วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา.   

ปที่ 30 ฉบับที ่105 : 137-146. 

นรังสรรค วิไลสกุลยง และวรรณชัย วรรณสวัสดิ์.  (2560).  “การพัฒนารูปแบบการจัดการหองเรียนไซเบอร

บนระบบประมวลผล กลุมเมฆดวยหลักจัดการเรียนแบบรวมมือ.”  วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา.  

ปที่ 29 ฉบับที่ 101 : 23-31. 

Unchana Klentien and Wannachai Wannasawade.  (2017).  “A Study of Problems and 

Needs in Teaching in a Virtual Science Lab to Develop Middle School Students’ 

Analytical Thinking Skills.”  In International Conference on Human Factors in Training, 

Education, and Learning Sciences (17-21 July 2017).  Los Angeles, California, USA : 

The Westin Bonaventure Hotel, (152-160). 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 
 

ลำดับ 
กลุมรายวิชาในมาตรฐานคณุวุฒ ิ
(เทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา) 

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนคิศกึษา 
รายวิชาในหลักสูตร 

1 ไดความรูและกระบวนการ 
แสวงหาความรูช้ันสูงสำหรับ 
การแกปญหาที่ซับซอน 

1. วิเคราะหและสังเคราะหวิวัฒนาการแนวคิด 
    ทางการศึกษากระบวนการเรียนการสอนและ 
    การฝกอาชีพ 

020517211 แนวโนมและประเด็นปญหาเทคโนโลยดีิจิทัล

เทคนิคศึกษา 

(Trend and Issue of Digital Technology 
for Technical Education) 

3(3-0-6) 

       
  2. ออกแบบและบูรณาการหลักการ ทฤษฎี และ 

    การดำเนินการบริหารจดัการการศึกษาและ 
    การฝกอาชีพ 

020517108 การบริหารจัดการเพ่ือเทคโนโลยีดจิิทัลเทคนิค
ศึกษา 
(Management for Digital Technology for 
Technical Education) 

3(3-0-6) 

   020517212 สัมมนาเทคโนโลยดีิจิทัลเทคนิคศกึษา 
(Seminar in Digital Technology for 
Technical Education) 

3(1-4-4) 

   

       
  3. หลักการและทฤษฎีการออกแบบ การผลติ และ 

   การใชนวัตกรรม/เทคโนโลยีดจิิทัลเทคนคิศึกษา 
   กระบวนการเรยีนการสอนและการฝกอาชีพ 

020517109 เทคโนโลยีดิจิทลัแพลตฟอรมเทคนิคศึกษา 

(Digital Platform Technology for 
Technical Education) 

3(3-0-6) 

  020517110 เทคโนโลยีดิจิทลัสมัยใหมสำหรับเทคนิคศึกษา
(Emerging Digital Technology for 
Technical Education) 

3(2-2-5) 
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ลำดับ 
กลุมรายวิชาในมาตรฐานคณุวุฒ ิ
(เทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา) 

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนคิศึกษา 
รายวิชาในหลักสูตร 

   4. ออกแบบและบูรณาการกระบวนการเผยแพร 
    นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัเทคนิคศึกษา   
    และการฝกอาชีพ 

020517111 การเผยแพรนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั
เทคนิคศึกษา 
(Diffusion of Innovation and Digital 
Technology for Technical Education) 

3(3-0-6) 

    020517212 สัมมนาเทคโนโลยดีิจิทัลเทคนิคศกึษา 
(Seminar in Digital Technology for 
Technical Education) 

3(1-4-4) 

       

2 ไดทักษะและการแสวงหาความรู 
องคความรู โดยกระบวนการวิจัย 
การเผยแพรผลงานวิจัย 

1. กระบวนการวิจัย การพัฒนา และการประเมิน 
   นวัตกรรม/เทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาและ 
    การฝกอาชีพ 

020517902 วิทยานิพนธ 
(Dissertation) 

36 

 

       

  2. การสรางนวัตกรรม/เทคโนโลยดีิจิทัล และ 
   องคความรูดวยกระบวนการวิจัย 

020517901 วิทยานิพนธ  
(Dissertation) 

54 

       

   3. กระบวนการเผยแพรผลงานวิจัย 020517901 วิทยานิพนธ  
(Dissertation) 

54 

    020517902 วิทยานิพนธ  
(Dissertation) 

36 

      

3 ไดหลักการ กระบวนการและ 
ทฤษฎีในการสนับสนุนการทำวิจัย 
และการใชเทคโนโลยีดิจิทลัเทคนิค 
ศึกษา พัฒนางานวิจัย 

1. การใชสถิติชั้นสูงเพ่ือการวิเคราะหขอมูล 020517107 สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัย 
(Advanced Statistics for Research) 

3(3-0-6) 

 020517112 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 
(Advanced Research Methodology) 

3(3-0-6) 
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ลำดับ 
กลุมรายวิชาในมาตรฐานคณุวุฒ ิ
(เทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา) 

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนคิศึกษา 
รายวิชาในหลักสูตร 

  2. ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการศึกษาปญหาวิจัยที่ม ี
   ความหลากหลายของตัวแปร 

020517203 การวิจัยเชิงคณุภาพ 
(Qualitative Research) 

3(3-0-6) 

       
  3. เทคโนโลยีรวมสมัยเพื่อการศึกษาและการฝก 

   อาชีพ 
020517209 ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั

เทคนิคศึกษา 
(Strategies for Digital Technology for 
Technical Education Development) 

3(3-0-6) 

   020517210 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การสอนเทคนิคศึกษา 
(Design and Development of Digital 
Technology for Instructional in Technical  
Education) 

3(2-2-5) 

      
  4. การศึกษาเฉพาะเรื่องเชิงลึกตามความสนใจ 020517208 การศึกษาอิสระ  

(Independent Study) 
3(0-6-3) 
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รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 

ฉบับปี พ.ศ. 2560 

 
 

 
 
 
 

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 

 
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับการพิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อนุมัติหลักสูตรนี้ ในการประชุม  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที ่1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

เป็นต้นไป 
4. เหตุผลในการแก้ไขปรับปรุง 
 4.1 เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้อง

ตามบริบทของประเทศและระดับสากล   
 4.2 ครบ 5 ปี ตามรอบการปรับปรุงหลักสูตร 
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
 5.1 เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 
 5.2 ปรบัลดรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรจากจำนวน 10 ท่าน เป็น 7 ท่าน 
 5.3  เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
แบบ 1.1 และแบบ 2.1 
1.  มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานภาษาอังกฤษ 
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

แบบ 1.1 และแบบ 2.1 
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง 

2.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ 
อุตสาหกรรมศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

2. มีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3.  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
ในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00 และในระดับ
ปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50   

3. คุณสมบัติอ่ืน ๆ  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และ 
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 4.  มีประสบการณ์ทางการสอน หรือปฏิบัติงานทางด้าน

เทคโนโลยีการศึกษา หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยมี
หนังสือรับรองผ่านงานจากผู้บังคับบัญชา 
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
5.  มีผลงานวิจัยที่ เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
วิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่มีคุณภาพตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัยอย่างน้อย 2 เรื่อง 

 

6.  ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจาก
การสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน ในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 

 

7.  ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อที่ 3 ถึง 5 ให้อยู่ในดุลยพินิจ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

 
 5.4 ยกเลิกรายวิชา 
  5.4.1 หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา 6 รายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
020517101 แนวโน้มและประเด็นปัญหาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 

(Trends and Issues of Technical Education Technology) 
3(3-0-6) 

020517102 การบริหารจัดการเพ่ือเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
(Management for Technical Education Technology) 

3(3-0-6) 

020517103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
(Information Technology for Technical Education Technology) 

3(3-0-6) 

020517104 เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
(Emerging Technologies for Technical Education Technology) 

3(2-2-5) 

020517105 การเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
(Diffusion of Innovation and Technical Education Technology) 

3(3-0-6) 

020517106 สัมมนาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
(Seminar in Technical Education Technology) 

3(1-4-4) 

  5.4.2 หมวดวิชาเลือก 6 รายวิชา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

020517201 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย 
(Advanced Statistics for Research) 

3(3-0-6) 

020517202 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 
(Advanced Research Methodology) 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
020517204 ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 

(Strategies for Technical Education Technology Development) 
3(3-0-6) 

020517205 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการสอน 
เพ่ือเทคนิคศึกษา  
(Design and Development of Instructional Technology for 
Technical Education) 

3(2-2-5) 

020517206 จิตวิทยาเพ่ือพัฒนาการสอนทางเทคนิคศึกษา 
(Psychology for Instructional Development in Technical 
Education Technology) 

3(3-0-6) 

020517207 ระบบการสอนออนไลน์ 
(Online Instructional System) 

3(3-0-6) 

 
 5.5 เพ่ิมรายวิชา 
  5.5.1 หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา 6 รายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
020517107 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย 

(Advanced Statistics for Research) 
3(3-0-6) 

020517108 การบริหารจัดการเพ่ือเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 
(Management for Digital Technology for Technical Education) 

3(3-0-6) 

020517109 เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเทคนิคศึกษา 
(Digital Platform Technology for Technical Education) 

3(3-0-6) 

020517110 เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่สำหรับเทคนิคศึกษา 
(Emerging Digital Technology for Technical Education) 

3(2-2-5) 

020517111 การเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 
(Diffusion of Innovation and Digital Technology for Technical 
Education) 

3(3-0-6) 

020517112 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 
(Advanced Research Methodology) 

3(3-0-6) 
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  5.5.2 หมวดวิชาเลือก 4 รายวิชา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

020517209 ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 
(Strategies for Digital Technology for Technical Education 
Development) 

3(3-0-6) 

020517210 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอน 
เทคนิคศึกษา  
(Design and Development of Digital Technology for 
Instructional in Technical Education) 

3(2-2-5) 

020517211 แนวโน้มและประเด็นปัญหาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 
(Trend and Issue of Digital Technology for Technical Education) 

3(3-0-6) 

020517212 สัมมนาเทคโนโลยีดิจิทลัเทคนิคศึกษา 
(Seminar in Digital Technology for Technical Education) 

3(1-4-4) 

   
5.6 เปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชา 4 วิชา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
020517901 วิทยานิพนธ์ 

(Dissertation) 
54 

020517902 วิทยานิพนธ์   
(Dissertation) 

    36 

020517203 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) 

3(3-0-6) 

020517208 การศึกษาอิสระ 
(Independent Study) 

3(0-6-3) 
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปรากฏดังนี้ 

 

แบบ 1.1 
โครงสร้างหลักสูตร เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร ฯ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

วิทยานิพนธ์ ไมน่้อยกว่า 48 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 

 

แบบ 2.1 
โครงสร้างหลักสูตร เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร ฯ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

วทิยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 

 
 



7. แสดงตารางเปรียบเทียบ 
 7.1 ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา 
 

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หลักสูตรสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
Doctor of Philosophy Program in Technical Education Technology 
 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 
ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 
Doctor of Philosophy (Technical Education Technology) 
Ph.D. (Technical Education Technology) 

หลักสูตรสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 
Doctor of Philosophy Program in Digital Technology for Technical 
Education 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา) 
ปร.ด. (เทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศกึษา) 
Doctor of Philosophy (Digital Technology for Technical Education) 
Ph.D. (Digital Technology for Technical Education) 

 
 7.2 โครงสรางหลักสูตร 
 

หลกัสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
โครงสรางหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร 
แบบ 1.1 แบบ 1.1 
            วิทยานิพนธ                                                    54  หนวยกิต             วิทยานิพนธ                                                    54  หนวยกิต 
                                          รวมตลอดหลักสูตร              54  หนวยกิต                                           รวมตลอดหลักสูตร              54  หนวยกิต 
แบบ 2.1 แบบ 2.1 
            หมวดวิชาบังคับ                                               48  หนวยกิต             หมวดวิชาบังคับ                                               48  หนวยกิต 
                  วิชาบังคบัเฉพาะสาขา          12  หนวยกติ                   วิชาบังคบัเฉพาะสาขา          12  หนวยกติ 
                  วิทยานิพนธ                      36  หนวยกิต                   วิทยานิพนธ                      36  หนวยกิต 
            หมวดวิชาเลือก                                                  6  หนวยกิต             หมวดวิชาเลือก                                                  6  หนวยกิต 
                                          รวมตลอดหลักสูตร              54  หนวยกิต                                           รวมตลอดหลักสูตร              54  หนวยกิต 
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 7.3 รายวิชา 

สรุปตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลกัสตูรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

 แบบ 1.1   แบบ 1.1  
020517901 วิทยานิพนธ 

(Dissertation) 
54 020517901 วิทยานิพนธ 

(Dissertation) 
54 

 

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

 แบบ 2.1 
หมวดวิชาบังคับ 

  แบบ 2.1 
หมวดวิชาบังคับ 

 

 วิชาบังคับเฉพาะสาขา   วิชาบังคับเฉพาะสาขา  
020517101 แนวโนมและประเด็นปญหาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 

(Trends and Issues of Technical Education 
Technology) 

3(3-0-6)  ยกเลิก  

020517102 การบริหารจัดการเพื่อเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 

(Management for Technical Education 

Technology) 

3(3-0-6)  ยกเลิก  

020517103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา 

(Information Technology for Technical 

Education Technology) 

3(3-0-6)  ยกเลิก  
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

 วิชาบังคับเฉพาะสาขา (ตอ)   วิชาบังคับเฉพาะสาขา (ตอ)  

020517104 เทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา 

(Emerging Technologies for Technical 

Education Technology) 

3(2-2-5)  ยกเลิก  

020517105 การเผยแพรนวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 

(Diffusion of Innovation and Technical 

Education Technology) 

3(3-0-6)  ยกเลิก  

020517106 สัมมนาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 

(Seminar in Technical Education Technology) 

3(1-4-4)  ยกเลิก  

 -  020517107 สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัย 

(Advanced Statistics for Research) 

3(3-0-6) 

 -  020517108 การบริหารจัดการเพื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศกึษา 

(Management for Digital Technology for 

Technical Education) 

3(3-0-6) 

 -  020517109 เทคโนโลยีดิจิทลัแพลตฟอรมเทคนิคศกึษา 

(Digital Platform Technology for Technical 

Education) 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

 วิชาบังคับเฉพาะสาขา (ตอ)   วิชาบังคับเฉพาะสาขา (ตอ)  

 -  020517110 เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมสำหรับเทคนิคศกึษา

(Emerging Digital Technology for Technical 

Education) 

3(2-2-5) 

 -  020517111 การเผยแพรนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิค

ศึกษา 

(Diffusion of Innovation and Digital 

Technology for Technical Education) 

3(3-0-6) 

 -  020517112 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 

(Advanced Research Methodology) 

3(3-0-6) 

020517902 วิทยานิพนธ   

(Dissertation) 

    36 020517902 วิทยานิพนธ   

(Dissertation) 

    36 

 หมวดวิชาเลือก   หมวดวิชาเลือก  

020517201 สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัย 

(Advanced Statistics for Research) 

3(3-0-6)  ยกเลิก  

020517202 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 

(Advanced Research Methodology) 

3(3-0-6)  ยกเลิก  
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

 หมวดวิชาเลือก (ตอ)   หมวดวิชาเลือก (ตอ)  

020517203 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) 

3(3-0-6) 020517203 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) 

3(3-0-6) 

020517204 ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 

(Strategies for Technical Education 

Technology Development) 

3(3-0-6)  ยกเลิก  

020517205 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการสอน 

เพ่ือเทคนิคศกึษา  

(Design and Development of Instructional 

Technology for Technical Education) 

3(2-2-5)  ยกเลิก  

020517206 จิตวิทยาเพ่ือพัฒนาการสอนทางเทคนิคศึกษา 

(Psychology for Instructional Development in 

Technical Education Technology) 

3(3-0-6)  ยกเลิก  

020517207 ระบบการสอนออนไลน 

(Online Instructional System) 

3(3-0-6)  ยกเลิก  

020517208 การศกึษาอิสระ 

(Independent Study) 

3(0-6-3) 020517208 การศกึษาอิสระ 

(Independent Study) 

3(0-6-3) 
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 -  020517209 ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิค

ศึกษา 

(Strategies for Digital Technology for 

Technical Education Development) 

3(3-0-6) 

 -  020517210 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสอน 

เทคนิคศกึษา  

(Design and Development of Digital 

Technology for Instructional in Technical 

Education) 

3(2-2-5) 

 -  020517211 แนวโนมและประเดน็ปญหาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิค

ศึกษา 

(Trend and Issue of Digital Technology for 

Technical Education) 

3(3-0-6) 

 -  020517212 สัมมนาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 

(Seminar in Digital Technology for Technical 

Education) 

3(1-4-4) 
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