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สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
อนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุมคร้ังที่ 1/2564 ฉบับที่ 10 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) พิจารณาความสอดคล้องและออกรหหัลักสูตรแล้ว 

(25540151100131) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ โทร. 3246 
ที ่คท  191/2564      วันที่       29  ตุลาคม 2564 
เรื่อง ขอแจ้งการรับทราบหลักสูตรที่ได้ความเห็นผ่านระบบ CHECO หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
           สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

เรียน  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ตามบันทึกข้อความที่ บ.736/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564 เรื่อง ขอแจ้งการรับทราบ
หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบผ่านระบบ CHECO ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม (อว .) ได้ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ในการนี้ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอส่งรูปเล่ม
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) จ านวน 1 เล่ม พร้อมทั้งแผ่น CD รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

          (อาจารย์ ดร.สวนันท ์ แดงประเสริฐ) 

                                    หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

เรียน  คณบดี

-เพื่อโปรดทราบ

การสงเอกสารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ซึ่งหลักสูตรดังกลาว

ไดรับความเห็นชอบจาก อว. ผานระบบ CHECO แลว

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

-เห็นควรแจงบัณฑิตวิทยาลัย/กองบริการการศึกษา

29 ต.ค 64
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 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย :  หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ :   Doctor of Philosophy Program in Information and Communication  
    Technology for Education  

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา)  
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Doctor of Philosophy (Information and Communication Technology 

   for Education) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  Ph.D. (Information and Communication Technology for Education) 

 

3. วิชาเอก 
 ไม่มี 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แบบ 1.1  48  หน่วยกิต 

  แบบ 2.1  48  หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

 หลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี  แบบ 1.1  และแบบ 2.1    
5.2 ภาษาที่ใช้  

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 ไม่มี 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
- ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  
 ฉบับปี พ.ศ. 2559 
- เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
-   ไดพิ้จารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   

 ในการประชุมครั้งที่ 8/2563  เมื่อวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
- ไดพิ้จารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย   
 ในการประชุมครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่  2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
- ไดพิ้จารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย   
 ในการประชุมครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
-   ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
    ในการประชุมครั้งที่ 11/2563  เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
-   ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
    ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2565 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
8.2 ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
8.3 นักวิจัยระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
8.4 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
8.5 นักออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
8.6 ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
8.7 อาชีพอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
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9.   ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล 
 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 

ปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จการศึกษา 

1. นายพัลลภ  พิริยะสุรวงศ*์ 
3-7301-00169-36-3 

รองศาสตราจารย ์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
        เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 

2542 
2531 
2526 

2. นางสาวปณติา  วรรณพิรณุ 
3-2406-00241-34-6 

รองศาสตราจารย ์ ค.ด.   (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยับูรพา 

2551 
2545 
2542 

3. นายปรัชญนันท์  นิลสุข 
5-7601-90008-47-0 

ศาสตราจารย ์ ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2544 
2538 
2532 

หมายเหตุ : ล าดับที่ 1. ประธานหลักสูตร 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518  ถนนประชาราษฏร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง   
เขตบางซ่ือ  กรุงเทพฯ 10800 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การพัฒนาการทางเศรษฐกิจเป็นยุคที่ จะต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร   
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการ การให้บริการและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและสนับสนุ นการจัด
การศึกษาในทุกระดับชั้น การปรับเปลี่ยนประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัลรองรับการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เป็นการเปลี่ยน
ผ่านแบบก้าวกระโดด การน าเครื่องจักรเข้ามาแทนที่คนจ านวนมากแต่ก็ยังต้องใช้คนในการคิดค้นและควบคุมให้
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพยังมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการสอนเพ่ือให้สนองตอบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการแข่งขัน  
ของประเทศทั้งด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การปรับตัวต่อการกระจายความรู้  
การเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เชื่อมถึงกันทั่วโลก 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เข้าสู่ยุคปกติใหม่ (New Normal) ท าให้การจัดการเรียนการสอน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จ าเป็นที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ต้องปรับตามให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  เพ่ือเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของสังคม โดยมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ือพัฒนาการศึกษาและการเรียน 
การสอน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนและการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของสังคมในแห่งการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ 

หลักสูตรจะมุ่งเน้นการผลิตนักวิชาการที่เป็นผู้น าทางด้านการน าหลักการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาพัฒนาการจัดการศึกษา ผู้บริหารระดับสูงที่มีความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา และนักวิจัยระดับสูงที่มีความสามารถในการวิจัย พัฒนา และน านวัตกรรมทาง
การศึกษาที่เหมาะสมมาประยุกต์และปรับปรุงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของระดับชาติและระดับนานาชาติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) จึงมีความส าคัญและตอบสนองกับความต้องการ
ของสังคมเป็นอย่างยิ่ง   
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพ รองรับการแข่งขันด้านธุรกิจอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่ให้ความส าคัญกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กรเป็นอย่างมากทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา
เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กรในยุคเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพขององค์กรในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Information and Communicat ion Technology : ICT) ที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและสนับสนุน การจัดการศึกษามากขึ้นทุกขณะ ดังนั้นการจัดการศึกษา
จึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการสอนเพ่ือให้สนองตอบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการแข่งขันของประเทศทั้งความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การปรับตัวต่อการกระจายความรู้ การเชื่อมโยงข้อมูล
ความรู้ต่าง ๆ ที่เชื่อมถึงกันทั่วโลก การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ 
แบบผสมผสาน (Blended Learning) ที่บูรณาการระหว่างการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) และการเรียนใน
ห้องเรียน (Traditional0Classroom) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สิ่งอ านวยความสะดวกทางอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อและเครื่องมือในสภาพแวดล้อม
ของการเรียนการสอนบนเว็บเพ่ือสนับสนุนการเรียน โดยเน้นปฏิสัมพันธ์จากการเรียน แบบออนไลน์และการมี 
ส่วนร่วมในห้องเรียนแบบดั้งเดิม  

ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร จะเป็นบุคลากรที่เป็นก าลังส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการสร้าง
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในยุคเศรษฐกิจและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
ต่อไป  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
และสอดคล้องกับแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนาและขยายการจัดการศึกษา   

กลยุทธ์ที่ 2.2.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตให้ได้
มาตรฐานทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว และกลยุทธ์ที่ 2.2.3 ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและการเรียนทางไกล   

การเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาในระดับสูง1ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ระบบการศึกษาไทยให้ก้าวไกลอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา
และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นน าของโลก โดยบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาสามารถเป็นผู้น าใน
การจัดการศึกษาทั้งในระดับประเทศและสากล ได้แก่ ระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
12.1 กลุม่วิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

 ไมมี่ 
12.2 กลุม่วิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
 ไมมี่ 
12.3 การบริหารจัดการ 
 ไมมี่ 

 

หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1.1 ปรัชญา 
พัฒนาคน  พัฒนาการศึกษา  ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่สากล 

1.2 ความส าคัญ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ด าเนินการเปิด

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มีสาระส าคัญด้านยุทธศาสตร์  
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสารในฐานะเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือให้เศรษฐกิจมี  
ความเข้มแข็งที่ยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) ที่เน้นให้มีการจัดโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในสถาบันและเครือข่ายนอกสถาบันการศึกษาและการสื่อสารโทรคมนาคมอ่ืน ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักศึกษาเข้าถึงบริการต่าง ๆ โดยเท่าเทียมกัน ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาในระดับสูง ซึ่งเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาระบบการศึกษาไทย ให้ก้าวไกลอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการศึกษา และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา ชั้นน าของโลก โดยบุคลากรที่ส าเร็จ
การศึกษาสามารถเป็นผู้น าในการจัดการศึกษาทั้งในระดับประเทศและสากล 

1.3 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี้ 
1.3.1 คุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
1.3.2 มีความรู้และประสบการณ์ ด้านการน าหลักการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาการ

จัดการศึกษา 
1.3.3 มีทักษะด้านการวิเคราะห์และการสื่อสารอย่างเป็นระบบ และสามารถบริหารจัดการและพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
1.3.4 มีทักษะการแก้ปัญหา การสื่อสารส่วนบุคคล และมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนา สามารถ

น านวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมมาประยุกต์และปรับปรุง ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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1.4 จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร 
1.4.1 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเวลาก าหนด 
1.4.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ 
1.4.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถผลิตผลงานทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารสอดคล้องยุทธศาสตร์ 

ดิจิทัลไทยแลนด์ 
1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

1.5.1 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาท่ี 1 
1.5.1.1 สามารถพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาเพ่ือ

น ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
1.5.1.2 สามารถประยุกต์หลักการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเพ่ือ

การศึกษา 
1.5.1.3 สามารถออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
1.5.1.4 สามารถประยุกต์ใช้หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการศึกษามาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
1.5.2 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 2 

1.5.2.1 สามารถออกแบบและพัฒนาโครงการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา 

1.5.2.2 สามารถวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือปรับปรุงงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีระดับชาติและ
นานาชาติ 

1.5.2.3 สามารถรวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์  สรุปผลการวิจัย และเขียนบทความวิจัย 
1.5.2.4 สามารถสื่อสารโดยการตีพิมพ์บทความวิจัยเพ่ือเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

หรือระดับนานาชาติ 
1.5.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 3 

1.5.3.1 สามารถน าเสนอผลงานจากโครงการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา 

1.5.3.2 สามารถแก้ปัญหาและปรับปรุงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ 

1.5.3.3 สามารถเขียนรายงานการวิเคราะห์  สรุปผลการวิจัย และเขียนบทความวิจัย 
1.5.3.4 สามารถลงพิมพ์ผลงานและบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติในฐานข้อมูลสากล 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. การบริหารหลักสูตร 
  

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้
ไดต้ามมาตรฐาน สป.อว.  

 

1.1.1 ปรับปรุงหลักสูตร โดยมี
พ้ืนฐานจากกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และติดตาม
ประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 

  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อด าเนินการ
หลักสูตร ครบ 5 ปี  

  ค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินหลักสูตรปรับปรุง      
3 ท่านประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

  เอกสารรายงานการประชุม 
รายงานผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการปรับปรุงและ
แนวทางการแก้ปัญหา 

  รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
โดยคณะกรรมการการปรับปรุง
หลักสูตร 

1.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม การศึกษา เศรษฐกิจ  
การพัฒนาประเทศ และ      
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตร โดย
ติดตามความเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ 
การพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี 

-   รายงานผลการประเมิน       
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

- ได้น าประเด็นต่าง ๆ ตาม    
ความต้องการเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

1.3 ปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

1.3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการเปิดหลักสูตรกับนานาชาติ 

1.3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการจัดและเข้าร่วมประชุม สัมมนา 
อบรม กับนานาชาติ 

- ผลงานวิทยานิพนธ์และงานวิจัย  
ที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
หรือน าเสนอในที่ประชุม
นานาชาติ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. การบริหารคณาจารย์   

2.1 การมีส่วนร่วมของ
คณาจารย์ในการวางแผน 
การสอน การเป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์การติดตามและ
ทบทวนหลักสูตร  

2.1.1 กระตุ้นและสนับสนุนให้
คณาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วม โดยน า
หลักการจัดการความรู้และการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ 

 

- มีการปรึกษาหารือร่วมกัน
เกี่ยวกับองค์ความรู้       
การเรียนการสอน คุณภาพ 
ปัญหา และน าไปปรับปรุง
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

- คณาจารย์มีส่วนร่วม        
ในการติดตามคุณภาพ
หลักสูตร การทบทวน
ประจ าปีและการวางแผน
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

2.2 การแต่งตั้งคณาจารย์
พิเศษ ไม่มี 

2.2.1 มีนโยบายเชิญอาจารย์
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
เป็นอาจารย์พิเศษ  

 

- ก าหนดคุณสมบัติและ
กระบวนการคัดเลือก
อาจารย์พิเศษ 

- ก าหนดสัดส่วนในการเชิญ
อาจารย์พิเศษต่อคณาจารย์
ทั้งหมดของหลักสูตร 

- ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ     
ชาวเยอรมัน เช่น  
Dr.Michael Grosch รว่ม
การสอนในทุกวิชา 

2.3 พัฒนาคณาจารย์ให้มี
ความรู้และประสบการณ์
เพ่ิมเติม 

2.3.1 คณาจารย์ได้เข้าร่วมเป็น
อาจารย์พิเศษ วิทยากรบรรยายกับองค์กร
ภายนอก เป็นประจ า 

 
       2.3.2 สนับสนุนคณาจารย์ให้มี 
ส่วนร่วมในเข้าฝึกอบรม ประชุมวิชาการ 
น าเสนอผลงาน หรือการท าวิจัยทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

- คณาจารย์ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ    
วิทยากรบรรยายให้กับ     
อาจารย์ภายนอกเป็นประจ า   
 

- คณาจารย์ได้เข้าร่วมใน     
การอบรม ประชุมวิชาการ 
น าเสนอผลงานทั้งใน 
ระดับชาติและนานาชาติ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3.  การบริหารทรัพยากรการ
เรียนการสอน 

  

3.1 จัดท าแหล่งทรัพยากร
การเรียนการสอนโดยเน้น 
การอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

3.1.1  บูรณาการแหล่งทรัพยากร
การเรียนการสอนโดยเน้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา
เข้ากับรายวิชา 

- แต่ละรายวิชาได้จัดท าแหล่ง
ทรัพยากรไว้ใน LMS เช่น 
MOODLE และ Social 
Media ต่าง ๆ  

3.2 การประเมิน 
ความเพียงพอของทรัพยากร 
การเรียนการสอน 

 

3.2.1  ท าความร่วมมือ (MOU)  
กับ TCU  
 

3.2.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ระบบ
ฐานข้อมูลของส านักหอสมุดกลางใน   
การค้นคว้าข้อมูล  

 

- ใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ไทยของ TCU เป็นแหล่ง
ทรัพยากรในรายวิชาต่างๆ  

- ได้น านักศึกษาเข้าศึกษางาน
ฐานข้อมูลนักศึกษาใน     
การเข้าศึกษางานวิจัย        
ที่ส านักหอสมุดกลางทุก 
ภาคเรียน  

- มีการประเมินความพึงพอใจ
ของทรัพยากรการเรียน   
การสอนของส านัก
หอสมุดกลาง 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
   ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์  
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

ไม่มี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนมิถุนายน–กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 
ในเวลาราชการ  วันจันทร์-ศุกร์  เวลา  08.00-16.00 น. 
นอกเวลาราชการ  วันจันทร์-ศุกร์  เวลา  16.00-21.00 น. 
  วันเสาร์-อาทิตย์  เวลา  09.00-16.00 น. 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แบบ 1.1 

 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทางด้านการศึกษา  
   ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   โดยในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก  

2. สอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ  
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

    3. มีประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งอาจารย์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี หรือท างานเกี่ยวกับ 
การเรียนการสอน หรือการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

2.2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แบบ 2.1 
 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทางด้านการศึกษา  

   ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   โดยในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก  

2. สอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ  
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อที่ 1 ให้อยู่ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
4. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

   ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 นักศึกษาแรกเข้าสอบภาษาอังกฤษได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้าเรียนจบมาจากสาขาวิชาที่หลากหลาย ท าให้มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ไม่ 

เท่าเทียมกัน 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 กรณีที่นักศึกษาสอบได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่บัณฑิตก าหนดนั้น นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน 
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต 
วิทยาลัย 

2.4.2 ด าเนินการโดยจัดรายวิชาเลือก ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพ่ือปรับพ้ืนให้นักศึกษาได้มี
ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
แบบ 1.1 

 

ระดับชั้นป ี จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา (คน) 
2564 2565 2566 2567 2568 

ปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ปีที่ 2 - 5 5 5 5 
ปีที่ 3 - - 5 5 5 
รวม 5 10 15 15 15 

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 
 

แบบ 2.1 
 

ระดับชั้นป ี จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา (คน) 
2564 2565 2566 2567 2568 

ปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ปีที่ 2 - 10 10 10 10 
ปีที่ 3  - 10 10 10 
รวม 10 20 30 30 30 

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 10 10 10 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
งบประมาณแผ่นดิน 1,200,000 1,320,000 1,440,000 1,560,000 1,680,000 
งบประมาณเงินรายได้ 300,000 600,000 900,000 900,000 900,000 

รวมรายรับ 1,500,000 1,920,000 2,340,000 2,460,000 2,580,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

หมวดเงิน งบประมาณ 
2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบด าเนินการ      

เงินเดือน  3,190,068 3,349,571 3,517,049 3,692,901 3,877,546 

ค่าตอบแทน 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

ค่าใช้สอย 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

ค่าวัสด ุ 110,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

เงินอุดหนุน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รายจ่ายอื่น ๆ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

รวม (ก) 4,310,068 4,759,571 4,927,049 5,102,901 5,287,546 

ข.งบลงทุน      

ค่าครุภณัฑ ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ค่าที่ดิน - - - - - 

ค่าสิ่งก่อสร้าง 550,000 550,000 - - - 

รวม (ข) 150,000 150,000 50,000 50,000 50,000 

รวม (ก)+(ข) 4,460,068 4,909,571 4,977,049 5,152,901 5,337,546 

จ านวนนักศึกษา * 10 20 30 30 30 

ค่าใช้จ่ายในการผลิตดุษฎีบัณฑิตตอ่หัวต่อปี (สูงสุด) 52,640.00 บาท 

ค่าใช้จ่ายโครงการพเิศษต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 200,000.00 บาท 
 

2.7 ระบบการศึกษา  
แบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร    

3.1.1  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48   หน่วยกิต   
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

แบบ 1.1 
 หมวดวิชาบังคับ 48    หน่วยกิต 

    วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
 รวมตลอดหลักสูตร   48   หน่วยกิต 

 
 

แบบ  2.1 
หมวดวิชาบังคับ     45 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเลือก   3   หน่วยกิต 
 วิชาเลือก 3    หน่วยกิต 
 รวมตลอดหลักสูตร   48   หน่วยกิต 

           3.1.3   รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต  
หมวดวิชาบังคับ   

แบบ 1.1 
 วิทยานิพนธ์  

  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
020527201 วิทยานิพนธ์  48 

 (Dissertation) 
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แบบ 2.1  
 วิชาบังคับ   จ านวน 9 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                       จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
020527001 การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา    3(2-2-5) 

(Research in Information and Communication Technology  
for Education) 

020527002 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  3(2-2-5) 
 (Design and Development of Information and Communication  
 Technology for Education) 

020527003 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  3(2-2-5) 
 (Management of Information and Communication Technology  
 for Education) 

 
 วิทยานิพนธ์ 

020527202 วิทยานิพนธ์        36 
 (Dissertation) 
 

 หมวดวิชาเลือก (Electives) 
วิชาเลือก  จ านวน 3 หน่วยกิต 

 ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ ตามค าแนะน าของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                       จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
020527101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

(Information and Communication Technology for Education) 
    3(2-2-5) 

020527102 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 
(Advanced Research Methodology) 

    3(2-2-5) 

020527103 
 
 

แนวโน้มทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
(Trends in Information and Communication Technology  
for Education) 

    3(2-2-5) 

020527104 
 

จิตวิทยาเพ่ือการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา  
(Psychology for Design and Development of Information and 
Communication Technology for Education) 

    3(2-2-5) 

020527105 
 

เทคโนโลยีเพ่ือความสามารถมนุษย์ 
(Human Performance Technology) 

      3(2-2-5) 

020527106 
 

สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
(Seminar on Information and Communication Technology for Education) 

3(2-2-5) 
 

020527107 
 

ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
(Special Problems in Information and Communication Technology for 
Education) 

3(2-2-5) 
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020527108 การศึกษาอิสระ 
(Independent Study) 

3(2-2-5) 

020527109 
 

เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
(Selected Topics in Information and Communication Technology 
for Education) 

3(2-2-5) 

 

         3.1.4 แผนการศึกษา  
 แบบ 1.1  
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                จ านวนหน่วยกิต  
020527201 
 

วิทยานิพนธ์ 
(Dissertation) 

              8 

รวม 8 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา          จ านวนหน่วยกิต  
020527201 
 

วิทยานิพนธ์  
(Dissertation) 

              8 

รวม 8 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา          จ านวนหน่วยกิต  
020527201 
 

วิทยานิพนธ์  
(Dissertation) 

       8 

รวม 8 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา        จ านวนหน่วยกิต  
020527201 
 

วิทยานิพนธ์ 
(Dissertation) 

        8 

รวม 8 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา        จ านวนหน่วยกิต   
020527201 
 

วิทยานิพนธ์ 
(Dissertation) 

              8 

รวม 8 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา        จ านวนหน่วยกิต  
020527201 
 

วิทยานิพนธ์ 
(Dissertation) 

              8 

รวม 8 หน่วยกิต 
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 แบบ 2.1 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา      จ านวนหน่วยกิต 

 
รวม 6 หน่วยกิต 

 
 

 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่  2 
 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา        จ านวนหน่วยกิต  

รวม 6 หน่วยกิต 
 
 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       จ านวนหน่วยกิต  
020527202 วิทยานิพนธ์ 

(Dissertation) 
             9 

รวม 9 หน่วยกิต 
 
 

 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       จ านวนหน่วยกิต  
020527202 วิทยานิพนธ์ 

(Dissertation) 
             9 

รวม 9 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

 

020527001 การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  
(Research in Information and Communication Technology 
for Education) 

                3(2-2-5) 

0205271XX วิชาเลือก    
(Elective Course) 

               3(2-2-5) 

020527002 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
(Design and Development of Information and Communication 
Technology for Education) 

       3(2-2-5) 

020527003 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  3(2-2-5) 
(Management of Information and Communication Technology  
for Education) 
 

       3(2-2-5) 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา        จ านวนหน่วยกิต  
020527202 วิทยานิพนธ์ 

(Dissertation) 
         9 

รวม 9 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา               จ านวนหน่วยกิต  
020527202 วิทยานิพนธ์ 

(Dissertation) 
                9 

รวม 9 หน่วยกิต 
 
 
 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 
020527001 การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศีกษา 

(Research in Information and Communication Technology  
for Education) 

        3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
Prerequisite   :  None 

             การวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ความต้องการจ าเป็นและการสะท้อนปัญหา 
การพัฒนารูปแบบ และเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติ เพ่ือการวิ เคราะห์ข้อมูล 
โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในอนาคต 

Analysis and synthesis of related research documents; needs and problem 
reflection; development of research model and research tool; data collecting; statistics for data 
analysis; research project in information and communication technology for future study. 
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020527002   การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการศึกษา 
(Design and Development of Information and   
Communication Technology for Education) 

   3(2-2-5)         

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการออกแบบการเรียนการสอนและการฝึกอบรม 
การพัฒนาระบบการศึกษาให้มีมาตรฐานระดับสากล การวิเคราะห์เบื้องต้น การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น          
กระบวนการในการออกแบบ การพัฒนา การใช้และการประเมินผล ประเด็นปัญหา การออกแบบและพัฒนา 
โดยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

Principles; concept; theory of design and development of information and 
communication technology; application of information and communication technology to 
instructional system design and training; education system development for international 
standard; front-end analysis; need analysis; process design; development; implication and 
evaluation; problem design and development using integration of national and international 
information and communication technology for education. 
 
020527003 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 

(Management of Information and Communication Technology  
for Education) 

   3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 Prerequisite   : None 
 การบริหารจัดการองค์กรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  แผนแม่บทแบบ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ การประเมินแบบดุลยภาพและตัวบ่งชี้สมรรถนะหลัก การวิเคราะห์และออกแบบด้วยระบบ 
การวางแผนพัฒนาทรัพยากรองค์กร สถาปัตยกรรมการให้บริการ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทางการศึกษา 

Management of organization in information and communication technology; 
master plan for achievement; evaluation with balance scorecard and key performance indicator; 
analysis and design using enterprise resource development planning system; service–oriented 
architecture; customer relationship management; supply chain management; risk and change 
management; security of information and communication technology system for education. 
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020527101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา     
(Information and Communication Technology for 
Education) 

           3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน   :  ไม่มี 
Prerequisite  :  None 
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การบริหารจัดการและการประยุกต์ใช้ตาม 

รูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทักษะแห่งศตวรรษที ่21 เทคโนโลยีอุบัติใหม่ นวัตกรรมการศึกษา การศึกษาแบบกลุ่มเมฆ 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการความรู้ เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวโน้มและประเด็นทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  

Design and development of innovation in education; administration and 
application of digital technology for formal education; non-formal and informal education; ICT 
project management; innovation and technology management; 21st century skill; emerging 
technology; educational innovation; cloud-based education; digital technology for knowledge 
management; digital technology for sustainable development; trend and issue in ICT for 
education. 
 
020527102 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 

(Advanced Research Methodology) 
 3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
Prerequisite   :  None 

  การวิจัยเชิงปริมาณ1เชิ งคุณภาพและเชิงผสมผสาน การประยุกต์งานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา 
การก าหนดกรอบการวิจัย การวิ เคราะห์และสังเคราะห์ เอกสารงานที่ เกี่ยวข้องและวรรณกรรม รูปแบบและ
กระบวนการวิจัยประเภทและคุณลักษณะของข้อมูล การวิเคราะห์และประเมิน การแปลความหมาย การสรุป อภิปรายและ 
ข้อเสนอแนะ การเขียนโครงการวิจัย 

   Quantitative research; qualitative and mixed method research; application of 
research for problem solving; research framework; analysis and synthesis of related documents 
and literature; research designation; model and process, type and characteristic of data; analysis 
and evaluation; data interpretation; conclusion; discussion and recommendation; proposal 
writing. 
 
020527103 แนวโน้มทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

(Trends in Information and Communication Technology  
for Education) 
วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 
Prerequisite   :  None 

    3(2-2-5) 

การศึกษาแนวโน้มและงานวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
Study on  St Study on research and trends in information and communication technology for 
education. education. education.  
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020527104 จิตวิทยาเพื่อการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา 
(Psychology for Design and Development of Information 
and Communication Technology for Education) 

 3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน    : ไม่มี 
 Prerequisite    : None 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ รูปแบบการเรียน 
รูปแบบการคิด จิตวิทยาเพ่ือการออกแบบ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การประมวลผลความรู้ การสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
การศึกษา 

Principles, concept and theory related to educational psychology; learning 
psychology; learning style; cognitive style; psychology for design; behavior changing; knowledge 
processing; creating new knowledge body; learner-centered approach; design and development 
of information and communication technology for education.  
 
 

020527105 เทคโนโลยีเพื่อความสามารถมนุษย์ 
(Human Performance Technology) 
วิชาบังคับก่อน  :    ไม่มี 
Prerequisite   :   None 

  3(2-2-5) 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ การวิเคราะห์องค์กรเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร กระบวนการฝึกอบรม กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การแทรกแซงเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
การท างานเป็นทีม การจัดการเรียนรู้ในที่ท างาน การจัดการความรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ การวัดและประเมิน
สมรรถนะ  

Application of information technology for human potential development; 
analysis of organization for individual potential development; training process strategy for human 
resource development; intervention for change; teamwork; learning organization in workplace; 
knowledge management in learning organization; performance evaluation and assessment. 
 
 

020527106 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
(Seminar on Information and Communication Technology  
for Education) 

  3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน   :  ไม่มี 
Prerequisite  :  None 
สัมมนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง แนวโน้ม ประเด็นปัญหาและสภาพการณ์ปัจจุบันที่มีผลต่อ 

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ือการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของระดับชาติและ 
นานาชาติ 

Seminar on change, trend, issue, problem and current situation affecting 
application of information and communication technology on national and international levels. 
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020527107 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
(Special Problems in Information and Communication 
Technology for Education) 

    3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี 
Prerequisite  :   None 
ประเด็นปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา 

การออกแบบกระบวนการแก้ปัญหา การน าไปใช้ การสรุปผล การน าเสนอผลการแก้ปัญหา 
Issue on information and communication technology for education; analysis of 

problem; problem solving process design; implementation; conclusion; presentation of solution. 
 
020527108 การศึกษาอิสระ 

(Independent Study) 
    3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน :   ไม่มี 
Prerequisite  :   None 
การศึกษาประเด็นปัญหาเชิงลึก การวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การแสดงความเกี่ยวพัน 

เพ่ือหาค าตอบ  
In-depth study of specific problem; research;0analysis; synthesis; implication to 

find solution. 
 

 
 

020527109 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
(Selected Topics in Information and  Communication  
Technology for Education) 

       3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite  : None 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อและประเด็นที่เป็นแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
Independent study on interesting topic and issue related to trend and change in 

information and communication technology for education. 
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020527201 วิทยานิพนธ์    
(Dissertation) 

48 

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 Prerequisite   : None 

 นักศึกษาทุกคนต้องท าวิทยานิพนธ์โดยการค้นคว้าในเชิงลึกเพ่ือแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาที่เรียนมา เพ่ือระบุและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติจนกลายเป็นกระบวนทัศน์ที่เป็นที่ยอมรับ และเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
 Students are required to conduct in-depth research in-depth to solve problem 
of information and communication technology for education. To identify and solve preblem or 
create new knowledge bodies. Students are required to practice until it becomes an acceptable 
paradigm and publish their research articles in international academic journals. 
 
020527202 วิทยานิพนธ์    

(Dissertation) 
             36 

วิชาบังคับก่อน   :  ไม่มี 
 Prerequisite    :   None 

นักศึกษาทุกคนต้องท าวิทยานิพนธ์โดยประยุกต์ ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเพ่ือการศึกษาที่เรียนมา เพ่ือระบุและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติ 
จนกลายเป็นกระบวนทัศน์ที่เป็นที่ยอมรับ นักศึกษาต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 

 Students are required to conduct research to utilize their gained knowledge of 
information and communication technology for education. To identify and solve problem or create 
new knowledge bodies. Students are required to practice until it becomes an acceptable paradigm 
and publish their research in international journals. 
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มคอ.2 

3.2  ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อ-สกุล 

 
 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

   
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห)์ 

 

ที่มีอยู่แล้ว ที่จะมีใน
หลักสูตรนี้ 

1 นายพัลลภ  พิริยะสุรวงศ ์ กศ.ด.  (เทคโนโลยีการศึกษา) 
 
กศ.ม.  (เทคโนโลยีทางการ 
         ศึกษา) 

  กศ.บ.  (เทคโนโลยีทางการ 
           ศึกษา) 
           (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 

2542 
 

2531 
 

2526 

รองศาสตราจารย ์ ตามเอกสารภาคผนวก 
หน้า 67 

 

3 3 

2 นางสาวปณติา  วรรณพิรณุ ค.ด.    (เทคโนโลยีและสื่อสาร 
         การศึกษา) 
กศ.ม.  (เทคโนโลยีทางการ 
         ศึกษา) 

  กศ.บ.  (เทคโนโลยีทางการ 
           ศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยับูรพา 
 
มหาวิทยาลยับูรพา 

2551 
 

2545 
 

2542 

รองศาสตราจารย ์ ตามเอกสารภาคผนวก 
หน้า 68 

3 3 

3 นายปรัชญนันท์  นิลสุข ค.ด.   (เทคโนโลยีและสื่อสาร 
        การศึกษา) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการ 
        ศึกษา) 

  ศษ .บ.  (โสตทัศนศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2544 
 

2538 
 

2532 

ศาสตราจารย ์ ตามเอกสารภาคผนวก 
หน้า 69 

3 3 
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3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
 

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อ-สกุล 

 
 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

   

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห)์ 

ที่มีอยู่แล้ว ที่จะมีใน
หลักสูตรนี้ 

4 นางสาวพินันทา  ฉัตรวัฒนา 
 

ปร.ด.  (เทคโนโลยสีารสนเทศ 
         และการสื่อสารเพื่อ 
         การศึกษา) 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
 
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
         (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2557 
 
 

2552 
 

2549 

รองศาสตราจารย์  ตามเอกสารภาคผนวก 
หน้า 70 

3  3 

5 นางสาวศศิธร  ชูแก้ว ปร.ด.  (วิทยาศาสตร์และ 
         เทคโนโลยีศึกษา) 
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และ 
         เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์ทคโนโลยี) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2558 
 

2550 
 

2547 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ตามเอกสารภาคผนวก 
หน้า 70 

3 3 

6 นายกอบเกียรติ  สระอุบล ปร.ด.  (เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อ 
การศึกษา 

วท.ม.  (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 
ค.อ.บ.  (วิศวกรรมเครื่องกล) 

           (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2558 
 
 

2552 
 

2531 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ตามเอกสารภาคผนวก 
หน้า 71 

 
 

3 3 

 

25 
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มคอ.2 
  

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ-สกุล 
 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

   
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห)์ 

ที่มีอยู่แล้ว ที่จะมีใน
หลักสูตรนี้ 

7 นายจักรกฤษณ์  เปรมสมิทธ ์ ปร.ด.  (เทคโนโลยสีารสนเทศ 
         และการสื่อสารเพื่อ 
         การศึกษา) 
วท.ม.  (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
 
วท.บ.  (การจัดการเทคโนโลย ี
         การผลิตและสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2559 
 
 

2554 
 

2551 

อาจารย ์ ตามเอกสารภาคผนวก 
หน้า 71-72 

3 3 

8 นางสาวขนิษฐา  หินอ่อน ปร.ด.  (เทคโนโลยีการศึกษา) 
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2560 
2556 

 
2553 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ตามเอกสารภาคผนวก 
หน้า 72 

3 3 

9 นางสาวนชุนาฏ  ชุ่มชื่น ปร.ด.  (วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา) 
 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)  
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2560 
 

2539 
 

2536 
 

อาจารย ์ ตามเอกสารภาคผนวก 
หน้า 72 

3 3 
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มคอ.2 
  

3.2.2 อาจารยพ์ิเศษ  
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ-นามสกุล 
 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
 

ต าแหน่ง /สถานที่ท างาน 

1 นางสาวณมน  จรีังสุวรรณ 
 

Ph.D.  (Instruction Desing and Development) 
M.S.    (Educational Media) 
วศ.บ.   (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 

อดีตผู้อ านวยการ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

2 นายธีร์นวัช  สุขวิลัยหริัญ 
 

ปร.ด.   (การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา)   
วท.ม.   (เทคโนโลยสีารสนเทศ)  
ทล.บ.   (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

รองหัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวตักรรมและเทคโนโลย ี
ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

3 นายสุรพล  บุญลือ 
 

กศ.ด.   (เทคโนโลยีการศึกษา) 
ศษ.ม.   (เทคโนโลยีการศึกษา 
ศษ.บ.   (โสตทัศนศึกษา)  

อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

4 นางจินตวีร์  คล้ายสังข ์
 

Ed.D.   (Curriculum and Instruction 
          Major in Educational Technology) 
MS.     Curriculum, and Education Teaching 
MS.     Learning Technology and Information Systems  
          Media and Technology  
ค.บ.     (การสอนวิชาภาษาอังกฤษ) 

อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา  
คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ไม่มี 
4.2  ช่วงเวลา 

ไม่มี 
4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

ไม่มี 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

ข้อก าหนดในการท าวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา โดยจะต้องมีรายงานน าส่งเต็มรูปแบบภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหน ด 
อย่างเคร่งครัด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
วิทยานิพนธ์ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพ่ือการศึกษา เช่น การน าหลักการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาการจัดการศึกษา 
การบริหารจัดการและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา การวิจัย พัฒนา และน านวัตกรรม
ทางการศึกษาที่เหมาะสมมาประยุกต์และปรับปรุงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของระดับประเทศและระดับนานาชาติเป็นต้น 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นักศึกษาที่เป็นนักวิชาการระดับสูง ผู้บริหารระดับสูง และนักวิจัยระดับสูง มีความเชี่ยวชาญในการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป การอภิปรายผล  
และแนวทางการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย 

5.3 ช่วงเวลา  
แบบ 1.1   ปีที ่1 - ปีที่  3   
แบบ 2.1   ปีที ่2 - ปีที่  3   

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
แบบ 1.1  48    หน่วยกิต 
แบบ 2.1  36    หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
5.5.1 ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านและจัดท าบันทึกการให้ 

ค าปรึกษา   
5.5.2 จัดท าเว็บไซต์เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารส าหรับการท าวิทยานิพนธ์  ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

วิทยานิพนธ์ให้ทันสมัย และมีตัวอย่างในการท าวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษา 
5.5.3 จัดตั้งศูนย์วิจัยการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือเป็นศูนย์พ่ีเลี้ยงในการท างานวิจัย 

5.6 กระบวนการประเมินผล   
 ประเมินผลวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

 ทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์ 
(Creative Problem Solving 
Skills) 

- บูรณาการการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในทุกรายวิชา 
- ก าหนดให้มีกิจกรรมในรูปกรณีศึกษา  โครงงาน  แบบฝึกหัดที่ใ ช้    

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างความรู้
นิยม (Constructivism)  
 

 ทักษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ในระดับสูง 
(Advance Information 
Technology Skills) 

- บูรณาการความรู้  ทักษะและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงในทุกรายวิชา  ในรูปแบบของแบบฝึกหัด  การค้นคว้า   
การผลิตผลงาน   

- จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) ระหว่างการเรียนแบบปกติและการเรียน      
การสอนแบบออนไลน์  เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยใช้ทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูงตามทฤษฎีการเรียนรู้ 
แบบ Connectivism 
 

 ความสามารถในการเป็นผู้น าและมี
ความรับผิดชอบ ตลอดจนการมีวินัย
ในตนเอง และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(Leadership, Responsibility,   
self-Discipline, and ethics) 

- ให้ทุกรายวิชามีงานกลุ่มและงานเดี่ยว โดยก าหนดบทบาท หน้าที่    
และความรับผิ ดชอบของผู้ น าของกลุ่ ม แ ละสมาชิกของกลุ่ ม   
ในการศึกษาค้นคว้า  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  การแก้ไขปัญหา  
การสรุปปัญหา  การน าเสนอและเผยแพร่ผลงาน  การให้ค าแนะน า
เสนอแนะ  การขยายความคิด (Elaboration) ตามแนว  Social 
Constructivism และ Cognitive Constructivism  เพื่อเป็นการฝึก
ให้นักศกึษาได้สร้างภาวะผู้น าและมีความรับผิดชอบ 

- ฝึกการมีวินัยและคุณธรรมจริยธรรม  โดยก าหนดให้นักศึกษา 
ส่งงานตรงเวลา  ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   
มีจิตสาธารณะ  การเข้าเรียนตรงเวลา  เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ  การมี
ส่วนร่วมในช้ันเรียน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น  
  

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมอย่าง  
มีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง 
ของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความส าเร็จทางธุรกิจ ผู้พัฒนาและ/หรือผู้ประยุกต์โปรแกรมจ าเป็นมี 
ความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืน ๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชา  
ต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไป
พร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 

(1)  ตระหนักในคุณค่า  คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
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(3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไข 
     ข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญได้อย่างเหมาะสม 
(4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 

ความเป็นมนุษย์ 
(5)  เคารพกฎข้อบังคับและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(6)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่อาจารย์ต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้าน
คุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อสอบ อาจใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่างท ากิจกรรม
ที่ก าหนด มีการก าหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนจิตพิสัยของนักศึกษา 
นักศึกษาที่คะแนนจิตพิสัยไม่ผ่านเกณฑ์ อาจต้องท ากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมก่อนจบการศึกษา 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้

ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ 
ในการท างานกลุ่ม ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์  เช่น  ไม่กระท า 
การทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก เรื่อง คุณธรรม 
จริยธรรมในการสอน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น ยกย่องนักศึกษาที่ท าความดี 
เสียสละและท าประโยชน์แก่ส่วนรวม ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา เป็นต้น 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน0การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
(2)  ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้ เกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา0เพ่ือน าไปใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนา 
สังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ควรครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) หลักการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาการจัดการศึกษา 
(2) การบริหารจัดการและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
(3) การวิจัย พัฒนา และน านวัตกรรมทางการศึกษาที่ เหมาะสมประยุกต์และปรับปรุง        

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
ระดับชาติและระดับนานาชาติ   
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ0โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีการเรียนรู้ตาม 

แนวพุทธินิยม การเรียนรู้แบบสร้างความรู้นิยม Social Constructivism, Cognitive Constructivism และ 
Connectivism ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึก
ปฎิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 
(5) ประเมินจากน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) ประเมินจากผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
(7) ประเมินจากการสอบวัดคุณสมบัติ 
(8) ประเมินจาการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
(9) ประเมินจากการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
(10) ประเมินจากการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
(11) ประเมินจากการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ   

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ โดยพ่ึงตนเองได้ เมื่ อจบ 
การศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม 
และความรู้ เกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ในระหว่างการเรียน 
อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา  รวมทั้งแนวคิด 
ด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ  จากการสอนเพ่ือให้ เกิดทักษะ 
ทางปัญญาดังนี้ 

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม  

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
(2) กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
(3) กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือสร้างองค์กรอัจฉริยะ 
(4) การอภิปรายกลุ่ม 
(5) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินจากเอกสารรายงานและการน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
(2) ประเมินจากผลงานการท าวิทยานิพนธ์ในขั้นตอนต่าง ๆ  

 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่ งส่ วนใหญ่ จะมีผู้ ที่ เกี่ ยวข้อง เช่น ผู้บั งคับบัญชา 

ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์
ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไป
เรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้ งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
          ความรับผิดชอบ 

 การก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืนข้ามหลักสูตร 
หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
(5) มีภาวะผู้น า 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 

และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น 
ของข้อมูล 
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี

 สารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง

สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ  

ของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
        การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์จากสถานการณ์
จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในหลากหลายสถานการณ์ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้      
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร หรือคณิตศาสตร์และสถิต ิที่เก่ียวข้อง 
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ 

การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
    (Curriculum Mapping)  

รายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) รับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้  ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญได้อย่างเหมาะสม 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(5) เคารพกฎข้อบังคับและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

2. ด้านความรู้ 
(1) หลักการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาการจัดการศึกษา 
(2) การบริหารจัดการและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
(3) การวิจัย พัฒนา และน านวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมมาประยุกต์และปรับปรุงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่ าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ 
 ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของ 
  สื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะ 

ทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
020527001 การวิจัยทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ          3(2-2-5) 
                 การสื่อสารเพื่อการศึกษา 
                 (Research in Information and  

Communication Technology  
for Education) 

                       

020527002 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี              3(2-2-5) 
                 สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

(Design and Development of Information  
and Communication Technology for  
Education) 

                       

020527003 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ       3(2-2-5) 
                 สื่อสารเพื่อการศึกษา 

   (Management of Information and  
Communication Technology  
for Education) 

                       

020527101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            3(2-2-5) 
                 เพื่อการศึกษา 
                 (Information and Communication  

Technology for Education) 

                       

020527102 ระเบียบวิธีวิจยัขั้นสูง                               3(2-2-5) 
(Advanced Research Methodology) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะ 

ทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
020527103 แนวโน้มทางเทคโนโลยสีารสนเทศ             3(2-2-5) 

และการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
(Trends in Information and  
Communication Technology for 
Education) 

                       

020527104 จิตวิทยาเพื่อการออกแบบและพัฒนา          3(2-2-5) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการศึกษา 

                 (Psychology for Design and Development  
of Information and Communication 
Technology for Education)  

                       

020527105 เทคโนโลยีเพื่อความสามารถมนุษย์            3(2-2-5) 
(Human Performance Technology) 

                       

020527106 สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศและ              3(2-2-5) 
                 การสื่อสารเพื่อการศึกษา 
                (Seminar on Information and  
                 Communication Technology  
                 for Education) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะ 

ทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
020527107  ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5) 
                 และการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
                 (Special Problems in Information   
                 and Communication 
                 Technology for Education) 

        

 
 
 

               

020527108  การศึกษาอิสระ                               3(2-2-5) 
                 (Independent Study) 

                   
 

    

020527109  เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลย ี         3(2-2-5) 
 สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
 (Selected Topics in Information and  
 Communication Technology  
 for Education) 

                       

020527201  วิทยานิพนธ ์                                       48 
 (Dissertation) 

                       

020527202  วิทยานิพนธ ์                                       36 
 (Dissertation) 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome : ELO) ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปรัชญดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นักศึกษาจะมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร แบ่งออกเป็นผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Outcome : S) และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ด้านความรู้และทักษะทั่วไป (General Outcome : G) แสดงรายละเอียดดังนี้ 

ELO 1 (G) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา 
และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไข ข้อขัดแย้ง และล าดับความส าคัญได้ 
อย่างเหมาะสม เป็นแบบอย่างท่ีดีงามแก่สังคม แสดงออกในเชิงประจักษ์ 

ELO 2 (G) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี 
ของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ ท านุบ ารุงและรักษาไว้ซึ่งขนบประเพณีอันดีงาม 

ELO 3 (S) หลักการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาการจัดการศึกษา 
การบริหารจัดการและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ 

ELO 2 (S) การศึกษา ประมวลความรู้เป็นบทความวิชาการในระดับชาติได้ 
ELO 4 (S) การวิจัย พัฒนา และน านวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมมาประยุกต์และปรับปรุง 
ELO 3 (S) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนา  
ELO 3 (S) เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของระดับชาติและระดับนานาชาติ ประมวลผลการวิจัย 
 เป็นบทความวิจัยระดับนานาชาติได้ 
ELO 5 (S) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป

ประเด็นปัญหาและความต้องการ แสดงออกเป็นแผนงานโครงการและน าเสนอ 
ต่อสาธารณะได้  

ELO 6 (G) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี 
ELO 1 (G) ประสิทธิภาพต่อสังคม น าเสนอผลงานในระดับนานาชาติได้ 
ELO 7 (S) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม สร้างองค์ความรู้ใหม่ 

เผยแพร่ต่อสังคมได้ 
ELO 8 (G) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ  

แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ
ได้อย่างเหมาะสม แสดงศักยภาพการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome : ELO) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
1. วิเคราะห์จากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเพื่อการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ดังนี้ 

1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.2 มีความรู้และประสบการณ์ ด้านการน าหลักการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนา 

          การจัดการศึกษา 
1.3 มีทักษะด้านการวิเคราะห์และการสื่อสารอย่างเป็นระบบ และสามารถบริหารจัดการและพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
1.4 มีทักษะการแก้ปัญหา การสื่อสารส่วนบุคคล และมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนา สามารถน า

นวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมมาประยุกต์และปรับปรุง ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและเทคโนโลยีระดับชาติและระดับนานาชาติ 

2. วิเคราะห์จากมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (เฉพาะรายการที่มีความถี่สูงสุดในหลักสูตรของ 
แต่ละด้าน) ดังนี้ 

(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
มีความสามารถในการด าเนินชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุขและประโยชน์ต่อส่วนร่ วม 
การใช้คอมพิวเตอร์ต้องค านึงถึงความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ พัฒนาหรือประยุกต์ใช้โปรแกรม 
จ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึน  

(2) ด้านความรู้ 
มีความรู้พื้นฐานที่ลึกซึ้งในวิชาเฉพาะแขนง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สามารถใช้
ในการประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคมให้พัฒนาก้าวหน้าทางความรู้ 

(3) ด้านทักษะทางปัญญา 
สามารถประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวข้องพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้ 
อย่างสร้างสรรค์ โดยควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม  

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 สามารถปรับตัวให้เข้ากลุ่มคน สังคมและออกไปประกอบอาชีพ โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลข้อมูล แก้ไขปัญหาและใช้เพ่ือการสื่อสาร 
 บุคคล กลุ่ม และเลือกรูปแบบในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
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ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) 
ELO1 
(G) 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 

ELO2 
(G) 

1.5, 1.6 

ELO3 
(S) 

2.1, 2.2, 
2.3 

ELO4 
(S) 

3.1, 3.2 
 

ELO5 
(S) 

3.3, 3.4 

ELO6 
(G) 

4.1, 4.2, 
4.3 

ELO7 
     (S) 
4.4, 4.5, 

4.6 

ELO8 
(G) 

5.1, 5.2, 
5.3, 5.4 

ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
(1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต         
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรบัผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม         
(3) มีภาวะความเปน็ผูน้ าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไข 

ข้อขัดแย้งและล าดบัความส าคญัได้อย่างเหมาะสม 
        

(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคณุค่า 
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์

        

(5) เคารพกฎข้อบังคับและข้อบังคบัต่าง ๆ ขององค์กรและสงัคม         
(6) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ         
ด้านความรู้ 
(1) หลักการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนา 

การจัดการศึกษา 
        

(2) การบริหารจัดการและพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

        

(3) การวิจัย พัฒนา และน านวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมมาประยุกต์
และปรับปรุง ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาให้
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของระดับชาติ 
และระดับนานาชาต ิ
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) 
ELO1 
(G) 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 

ELO2 
(G) 

1.5, 1.6 

ELO3 
(S) 

2.1, 2.2, 
2.3 

ELO4 
(S) 

3.1, 3.2 
 

ELO5 
(S) 

3.3, 3.4 

ELO6 
(G) 

4.1, 4.2, 
4.3 

ELO7 
     (S) 
4.4, 4.5, 

4.6 

ELO8 
(G) 

5.1, 5.2, 
5.3, 5.4 

ด้านทักษะทางปัญญา 
)1 (   คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ         

 (2)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการ   
      แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

        

(3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและ 
      ความต้องการ 

        

(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหา 
ทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

        

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคน  

 หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ท างาน 

        

(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม         
(4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม          

41 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) 
ELO1 
(G) 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 

ELO2 
(G) 

1.5, 1.6 

ELO3 
(S) 

2.1, 2.2, 
2.3 

ELO4 
(S) 

3.1, 3.2 
 

ELO5 
(S) 

3.3, 3.4 

ELO6 
(G) 

4.1, 4.2, 
4.3 

ELO7 
     (S) 
4.4, 4.5, 

4.6 

ELO8 
(G) 

5.1, 5.2, 
5.3, 5.4 

(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ 
ทั้งส่วนตัวและส่วนร่วม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ 
ทั้งของตนเองงและของกลุ่ม 

        

(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและ 
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

        

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
        

(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้อง 
อย่างสร้างสรรค์ 

        

(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน  
พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

        

(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
   

รายวิชา 

ELO1 
(G) 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 

ELO2 
(G) 
1.5, 
1.6 

ELO3 
(S) 
2.1, 

2.2, 2.3 

ELO4 
(S) 

3.1, 3.2 
 

ELO5 
(S) 

3.3, 3.4 

ELO6 
(G) 

4.1, 4.2, 
4.3 

ELO7 
     (S) 
4.4, 4.5, 

4.6 

ELO8 
(G) 

5.1, 5.2, 
5.3, 5.4 

020527001 การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา 
(Research in Information and Communication 
Technology for Education) 

3(2-2-5) 
 

        

020527002 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
(Design and Development of Information and 
Communication Technology for Education) 

3(2-2-5) 
 

        

020527003 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                  เพ่ือการศึกษา 

 (Management of Information and Communication  
                  Technology for Education) 

3(2-2-5) 
 

        

020527101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
(Information and Communication Technology  
for Education) 

3(2-2-5) 
 

        

020527102 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 
(Advanced Research Methodology) 

3(2-2-5) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 

รายวิชา 

ELO1 
(G) 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 

ELO2 
(G) 
1.5, 
1.6 

ELO3 
(S) 
2.1, 

2.2, 2.3 

ELO4 
(S) 

3.1, 3.2 
 

ELO5 
(S) 

3.3, 3.4 

ELO6 
(G) 

4.1, 4.2, 
4.3 

ELO7 
     (S) 
4.4, 4.5, 

4.6 

ELO8 
(G) 

5.1, 5.2, 
5.3, 5.4 

020527103 แนวโน้มทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา 
(Trends in Information and Communication 
Technology for Education) 

3(2-2-5) 
 

        

020527104 จิตวิทยาเพ่ือการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
(Psychology for Design and Development of 
Information and Communication Technology  
for Education)  

  3(2-2-5) 
 

        

020527105 เทคโนโลยีเพ่ือความสามารถมนุษย์ 
(Human Performance Technology) 

  3(2-2-5)         

020527106 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
                  (Seminar on Information and Communication  
                  Technology for Education) 

 3(2-2-5)         

020527107 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา 
(Special Problems in Information and 
Communication Technology for Education) 

  3(2-2-5)         

020527108   การศึกษาอิสระ 
(Independent Study) 

  3(2-2-5)         
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 

รายวิชา 

ELO1 
(G) 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 

ELO2 
(G) 
1.5, 
1.6 

ELO3 
(S) 
2.1, 

2.2, 2.3 

ELO4 
(S) 

3.1, 3.2 
 

ELO5 
(S) 
3.3, 
3.4 

ELO6 
(G) 

4.1, 4.2, 
4.3 

ELO7 
     (S) 
4.4, 4.5, 

4.6 

ELO8 
(G) 

5.1, 5.2, 
5.3, 5.4 

020527109 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา 
(Selected Topics in Information and  
Communication Technology for Education) 

3(2-2-5) 
 
 
 

        

020527201 วิทยานิพนธ์ 
(Dissertation) 

48 
 

        

020527202 วิทยานิพนธ์ 
(Dissertation) 

36 
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หมวดที ่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  (เกรด) 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา ใช้วิธีทวนสอบ
จากคะแนนข้อสอบ  งานที่มอบหมาย และการน าเสนองานในชั้นเรียน แจ้งผลการประเมินแต่ละด้านให้ผู้เรียนทราบ
ในชั้นเรียน 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1  การส าเร็จการศึกษา 
  แบบ 1.1   

- สอบผ่านการสอบวัดคณุสมบัต ิ(Qualifying Examination)  
- เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งประกอบด้วย 
    ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
- ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ 

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
เกณฑ์อ่ืน ๆ 
- กรณีท่ีเรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิตต้องมีผลสัมฤทธิ์ 
 ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

 
  แบบ 2.1 

- สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
- ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
- ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
- เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งประกอบด้วย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
- ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ 
    ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
    เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
- เกณฑ์อ่ืน ๆ 
- กรณีท่ีเรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิตต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่ 
 หลักสูตรก าหนด 
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หมวดที ่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

มีการปฐมนิ เทศและฝึกอบรมอาจารย์ ใหม่ ให้มี ความรู้และเข้ าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ 
รวมถึงข้อก าหนดหรือข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และข้อมูล
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย 
อย่างต่อเนื่อง โดยการท าวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ ภายใต้ความร่วมมือ 
กับสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น Dresden University of Technology 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย   
 2.1.2 ส่งเสริมให้คณาจารย์มี การพัฒนาทักษะการวัดและการประเมินผล โดยการสนั บสนุน 
ด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและคณะ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

2.2.2 จัดระบบสนับสนุนให้คณาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ   
2.2.3 ส่งเสริมให้คณาจารย์ท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
2.2.4 ส่งเสริมให้คณาจารย์0เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ0เช่น0วารสารวิชาการ0การประชุมวิชาการ 

ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
2.2.5 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย และการท าผลงานทางวิชาการ 
2.2.6 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ 
2.2.7 จัดตั้งศูนย์วิจัยการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือเป็นศูนย์พ่ีเลี้ยงในการท างานวิจัยส าหรับคณาจารย์

และนักศึกษา 
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หมวดที ่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพหลักสูตรเป็นการด าเนินการภายใต้การก ากับมาตรฐานตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยให้รายงานผลการด าเนินการ
ตามเกณฑ์ดังกล่าวทุกปี ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (1) ทุกข้อ 
และผ่านการประเมินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ระดบัหลักสูตร ตามวงรอบที่ก าหนด 

 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ 
เกณฑ์ด าเนินการ 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. การก ากับมาตรฐาน      
 1.1  จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      
 1.2  คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร      
 1.3  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      
 1.4  คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก      
 1.5  คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)      
 1.6  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์      
 1.7  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน      
 1.8 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา      
2. การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร      
 2.1   ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELO)      
 2.2   ข้อก าหนดของหลักสูตร (Program Specifications)      
 2.3   โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Program Structure 

and Content) 
     

 2.4   กลยุทธ์การเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)      
 2.5   การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)      
 2.6   คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff  Quality)      
 2.7   คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Supporting Staff  Quality)      
 2.8   คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and 

Support) 
     

 2.9   สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities 
and Infrastructure) 

     

 2.10  การส่งเสริมการประกันคุณภาพ (Quality Enhancement)      
 2.11  ผลผลิต (Output)      
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2. บัณฑิต 
ส าหรับความต้องการก าลังคนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษานั้น คาดว่ามี 

ความต้องการก าลังคนที่สูงมาก  ทั้งนี้ คณะ/วิทยาลัยโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจัดการส ารวจความต้องการ 
แรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษา  
ข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา 
 
3. นักศึกษา 

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียนและ 
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ต้องก าหนดชั่วโมง ให้ค าปรึกษา 
(Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ โดยจัดระบบการประสานงานนัดหมายอย่างเป็นระบบ 

3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ หรือสามารถ
ด าเนินการอุทธรณ์ได้ 
 
4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป หรือมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป  ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

4.2 การพัฒนาอาจารย์ 
 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ร่วมสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน เพ่ือรับวิทยาการใหม่ ๆ ในวิชาชีพ เพ่ิมศักยภาพ      

ด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าผลงานมา
พัฒนาการเรียนการสอน สร้างแรงจูงใจในการท าผลงานวิชาการ 

4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะ        
ที่พึงประสงค ์
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 หลกัสูตร 

 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า แนวปฏิบัติให้ แก่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหาร  
ของคณะ/วิทยาลัยและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลโดยมีการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรและ 
การเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด 
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการ  
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นการพัฒนา 
ทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยสนองความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการ  
ของประเทศ ทั้งนี้ จะมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

5.2 การเรียนการสอน 
 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลพิจารณาการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่ได้รับ
มอบหมายให้สอนในวิชานั้น ๆ เน้นการใช้เทคนิคการสอนที่เน้นการวิจัยเป็นฐานและการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
รวมถึงการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าการเรียนรู้ OBE.3 และ OBE.4 เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ 
ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง รวมถึงการพิจารณาก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์  
การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เหมาะสมกับหัวข้อ เพ่ือสามารถให้ค าปรึกษา ตั้งแต่กระบวนการพัฒนา
หัวข้อจนถึงการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาจนส าเร็จ
การศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยก ากับ 
การประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (OBE.5 OBE.6 และ OBE.7) และการประเมิน
วิทยานิพนธ์ เพ่ือสะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียน  
มีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรด  
ที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
 คณะ/วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือใช้ในจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยการ
บริหารงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศ มหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ที่เก่ียวข้อง 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีส านักหอสมุดกลางที่มี
หนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะ/วิทยาลัย มีหนังสือ
ต าราเฉพาะทาง รวมทั้งมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 คณะ/วิทยาลัยประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล
เพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ ค้นคว้าและใช้
ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ในส่วนของคณะ/วิทยาลัยมีห้องสมุดเพ่ือบริการหนังสือ ต ารา 
หรือวารสารเฉพาะทาง และมีการจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมือมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ Wifi เป็นต้น ติดตั้งประจ าอยู ่ในทุกห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส ารวจความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา โดยใช้ 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ เพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี  
ในการจัดหาทรัพยากรให้พอเพียงต่อความต้องการในการเรียนการสอน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



มคอ.2 

52 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน  ติดตาม  และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ OBE.3 และ OBE.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน 
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ OBE.5 และ 
OBE.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ 
ทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ OBE.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน OBE.3 และ OBE.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
OBE.7 ปีที่แล้ว 

-     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -    

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5   
จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   
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หมวดที ่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
การประเมินกลยุทธ์ที่ใช้สอนโดยการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้านความรู้ความสามารถรายวิชา 

โดยการให้งานศึกษาค้นคว้ารายสัปดาห์ทั้งงานรายบุคคล และรายกลุ่ม การอภิปราย และการโต้ตอบ ทั้งใน
ห้องเรียนและออนไลน์ การต้ังค าถาม การท าผลงานที่มอบหมาย การน าเสนอในชั้นเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน และให้นักศึกษาประเมินวิธีการสอนและน าผลการประเมินที่ ได้มาปรั บปรุงกลยุทธ์การสอน 
ในการสอนรายวิชา 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

การประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ผลการประเมินการสอนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ประจ าหลั กสูตร 
หรือทีมผู้สอน การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร การตรงต่อเวลา การชี้แจงวัตถุประสงค์
รายวิชา กิจกรรมการเรียน การประเมินผลรายวิชา การจัดอันดับเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ใช้ในการสอนเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงแผน การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตาม 
ความต้องการของนักศึกษา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม กระท าต่อเนื่องทุกปี  โดยมีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลผล 
การด าเนินการตลอดหลักสูตรและการติดตามการท างานของนักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว เพ่ือ ให้ได้         
ข้อมูลต่าง ๆ ย้อนกลับไปใช้ในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม โดยมีขั้นตอนและกระบวนการดังนี้  
(1) สอบถามทัศนคติของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาที่ต่อหลักสูตรโดยภาพรวม (2) ด าเนินการประเมินหลักสูตร
เมื่อครบระยะเวลาการศึกษา  จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน 3 ท่าน (3) ท าการวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือศึกษา
ภาวะการณ์ท างานและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา หรือสถานประกอบการ 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่  70ข้อ 7 

โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งการผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ตามระบบและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาให้ทันสมัย แสดงการ
ปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพระดับอุดมศึกษาของ สป.อว. 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
น าผลการประเมินทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการส ารวจภาวะ 

การท างานและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/เจ้าของสถานประกอบการ เสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เพ่ือน าผลการประเมิน มาทบทวนการด าเนินการด้านประสิทธิผลของหลักสูตร ได้แก่  กลยุทธ์การสอน 
กระบวนการออกแบบและการวางแผนจัดการเรียนรู้รายวิชา มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือ 
พิจารณาและทบทวน กระบวนการในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ประจ าหลักสูตรและ 
การปรับปรุงหลักสูตร0ทุก 5 ปี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้อง 
กับความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
 

ก.  แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร 
ข.  ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร 
ค.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ง.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
จ.  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ฉ.  ผลงานวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
ช.  ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552   
ซ.  รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 
แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
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แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

แบบ 1.1 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   020527201      8 
   Dissertation 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

   020527201      8 
   Dissertation 
 
 

   020527201      8 
   Dissertation 
 
 

   020527201      8 
   Dissertation 
 
 

   020527201      8 
   Dissertation 
 

   020527201      8 
   Dissertation 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

แบบ 2.1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

020527002             3(2-2-5) 
Design and Development of Information and  
Communication Technology for Education 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

020527003             3(2-2-5) 
Management of Information and Communication 
Technology for Education 

 

 020527202         9 
 วิทยานิพนธ์ 

 
) 

020527001            3(2-2-5) 
Research in Information and Communication 
Technology for Education 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

0205271XX            3(2-2-5) 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 020527202         9 
 Dissertation 
        9 

 020527202         9 
 Dissertation 
 

Elective Course 

 020527202         9 
 Dissertation 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
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ภาคผนวก ข 
ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร 
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        โครงสร้างรหัสวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ก าหนดเป็นระบบ 9 หลัก 
 

       ใช้เลขรหัส 9 ต าแหน่ง      1-2   3-4       5   6   7   8-9 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 = คณะวิศวกรรมศาสตร ์
02 = คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
03 = วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
04 = คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
05 = คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
06 = คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
07 = คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
08 = คณะศิลปศาสตร์ประยุกต ์
09 = บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติสริินธรไทย-เยอรมัน 
10 = บัณฑิตวิทยาลัย 
11 = คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
 
ภาควิชา  
01 = ครุศาสตรเ์ครื่องกล  
02 = ครุศาสตรไ์ฟฟ้า  
03 = ครุศาสตรโ์ยธา  
04 = คอมพิวเตอร์ศึกษา  
05 = ครุศาสตรเ์ทคโนโลยีและสารสนเทศ  
06 = บริหารเทคนิคศึกษา 
07 = บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 

ระดับการศึกษา  
1 = ปวช.  
2 = ปวส.  
3 = ปริญญาตรี  
5 = ปริญญาโท  
7 = ปริญญาเอก  

สาขาวิชา  
1 = เทคโนโลยเีทคนคิศึกษา (DET) 
2 = เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
      เพื่อการศึกษา (DICT) 

กลุ่มวชิา  
0 = บังคับ 
1 = วิชาเลือก  
2 = วิทยานิพนธ/์สารนิพนธ ์

ล าดับรายวิชา 
01 – 99   ล าดับรายวิชา 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ภาคผนวก จ 
ผลงานวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์ 
 ต ารา - หนังสือ 

1. พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์. (2560). ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา.0พิมพ์ครั้งที ่2. กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตต าราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 212 หน้า. 

ผลงานวิจัย 
1. Pallop Piriyasurawong and Prachyanun Nilsook. (2020). “An Empirical Study ofCritical 

Factors Relating to Higher Education Students' Loyalty in Thailand.” Springer Nature.  
Vol.2 No.1135 : 391-395. 

2. Sunti Sopapradit1 and Pallop Piriyasurawong. (2020). “Green University Using Cloud Based Internet 
of Things Model for Energy Saving.” International Education Studies. Vol.13 No.9 : 123-128.  

3. Artaphon Chansamut and Pallop Piriyasurawong. (2019). “Supply Chain Management 
Information System for Curriculum Management Based on The National Qualifications 
Framework for Higher Education.” International Journal of Supply and Operations 
Management. Vol.6 No.1 : 88-93. 

4. Siranan Boonyapalanant and Pallop Piriyasurawong. (2019). “Mobile Mini Laboratory Mode High 
Transaction Distance (MML-HTD) Model to Develop Problem Solving Skills and Maintenance 
Skills in the Industry.” In Proceeding of the 4th International Conference on Interactive 
Collaborative Learning (25-28 September 2019). Bangkok : Thailand, (3-11). 

5. Wannaporn Chujitarom and Pallop Piriyasurawong. (2019). “The Effect of the STEAM-GAAR Field 
Learning Model to Enhance Grit.” TEM Journal. Vol.8 No.1 : 255-263. 

6. Supparang Ruangvanich and Pallop Piriyasurawong. (2019). “Structural Equation Model of 
Acceptance Cloud Learning for Sustainability Usage in Higher Education Institutes.” 
International Journal of Emerging Technologies in Learning. Vol.14 No.10 : 18-33. 

7. Chanin Tungpantong and Pallop Piriyasurawong. (2019). “Student Relationship Management 
Using Business Intelligence Model to Enhance Student’s Leadership in 21st Century.” In 
Proceeding of the 4th International Conference on Interactive Collaborative Learning 
 (25-28 September 2019). Bangkok : Thailand, (382-394). 

8. Purita Sayavaranont and Pallop Piriyasurawong and Namon Jeerungsuwan. (2018). 
“Enhancing Thai Generation Z's creative thinking with Scratch through the spiral 
model.” International Journal of Learning Technology. Vol.13 No.3 : 181-202. 

9. Satien Janpla and Pallop Piriyasurawong. (2018). “The Development of Problem-Based  
Learning and Concept Mapping Using a Block-Based Programming Model to Enhance  
the Programming Competency of Undergraduate Students in Computer Science.”  
TEM Journal. Vol.7 No.4 : 708-716. 

 
 
 

https://books.google.com/books?hl=th&lr=&id=uF7XDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA391&dq=related:qKsYfG-I2XcJ:scholar.google.com/&ots=WEcdVBv97L&sig=JrWXi8P18Zq1YTOUBRWXxYQ_wMI
https://books.google.com/books?hl=th&lr=&id=uF7XDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA391&dq=related:qKsYfG-I2XcJ:scholar.google.com/&ots=WEcdVBv97L&sig=JrWXi8P18Zq1YTOUBRWXxYQ_wMI
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-40271-6_1
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-40271-6_1
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-40271-6_1
https://link.springer.com/conference/icl
https://link.springer.com/conference/icl
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=18630383&AN=136737724&h=D%2FPR5pMzQjuv5n33AInYrRFMbVbg47HUEqgX0dB0tn%2FRRQIGRxISutfyaMm1QUi9g%2BiVAMD%2FHQog%2FbkPEG6dHg%3D%3D&crl=c
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=18630383&AN=136737724&h=D%2FPR5pMzQjuv5n33AInYrRFMbVbg47HUEqgX0dB0tn%2FRRQIGRxISutfyaMm1QUi9g%2BiVAMD%2FHQog%2FbkPEG6dHg%3D%3D&crl=c
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-40274-7_39
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-40274-7_39
https://link.springer.com/conference/icl
https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJLT.2018.095961
https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJLT.2018.095961
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2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ 
 ต ารา – หนังสือ 

1. ปณิตา วรรณพิรุณ. (2562).  เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ :  
ศูนย์ผลิตต าราเรียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 259 หน้า. 

2. ปณิตา วรรณพิรุณ. (2562).  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2.   
กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตต าราเรียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 219 หน้า. 

ผลงานวิจัย 
1. Garnrunsri C., Nilsook, P. and Wannapiroon, P. (2020). “Digital publishing production processes

 for education.” International Journal of Information and Education Technology. Vol.10 No.1  
       : 57–61. 

2. Anant Voratitipong, Panita Wannapiroon and Prachyanan Nilsook. (2019). “A Study of Digital  
Media Searching Systems.” International Journal of e-Education, e-Business,  
e-Management and e-Learning. Vol.9 No.3 : 204-211. 

3. Suriya, T., Wannapiroon, P. and Nilsook, P. (2019). “Conceptual Framework of High Security  
      System Using Internet of Things of Digital Forensic of Educational.” Institutions in  
      Southern Border Province. Vol.8 No.3 : 3-7. 

4. Kanokrat Jirasatjanukul, Prachyanun Nilsook and Panita Wannapiroon. (2019). “Intelligent  
Human Resource Management Using Latent Semantic Analysis with the Internet  
of Things.” International Journal of Computer Theory and Engineering. Vol.11 No.2 : 23-26. 

5. Rukthin Laoha, Panita Wannapiroon and Prachyanun Nilsook. (2019). “The system architecture of 
digital activity portfolio via internet of things for digital university.” International Journal of 
Advanced and Applied Sciences. Vol.6 No.2 : 81-86. 

6. Thada Jantakoon, Panita Wannapiroon and Prachyanun Nilsook. (2019). “Virtual Immersive Learning 
Environments (VILEs) Based on Digital Storytelling to Enhance Deeper Learning for 
Undergraduate Students.” Higher Education Studies. Vol.9 No.1 : 144-250. 

7. Thanachawengsakul, N., Wannapiroon, P. and Nilsook, P. (2019). “Synthesis of Digital  
Knowledge Engineering Repository Management System.” International Journal of e-
Education, e-Business, e-Management and e-Learning. Vol.9 No.4 : 348-356. 

8. Thanachawengsakul, N., Wannapiroon, P. and Nilsook, P. (2019). “The Knowledge  
 Repository Management System Architecture of Digital Knowledge Engineering using 

Machine Learning to Promote Software Engineering Competencies.” International Journal 
of Emerging Technologies in Learning. Vol.14 No.12 : 42-56.  

9. Kuandee, W. Nilsook, P. and Wannapiroon, P. (2019). “Asset Management System for  
Good Governance Using the Internet of Things.” International Journal of e-Education, 
e-Business, e-Management and e-Learning. Vol.9 No.4 : 316-323. 
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3. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข 
ต ารา – หนังสือ 
1. ปรัชญนันท์ นิลสุข และจิระ จิตสุภา. (2560). การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพ่ือการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : แม็คเอ็ดดูเคชั่น. 362 หน้า. 
ผลงานวิจัย 
1. Akekathed Sanglub, Prachyanun Nilsook and Panita Wannapiroon. (2019). “Imagineering on 

Augmented Reality and Digital Twin for Digital Competence.” International Journal of 
Information and Education Technology. Vol.9 No.3 : 213-217. 

2. Chalermdit, J., Nilsook, P. and Wannapiroon, P. (2019). “Analysis of an Intelligent  
Graphical Tutoring System using the Internet of Things (IoT) to Develop the 
Competency of Embedded Systems.” International Journal of Online and  
Biomedical Engineering. Vol.15 No.04 : 98-110. 

3. Chantip Leelitthum, Krich Sintanakul and Prachyanun Nilsook. (2019). “Conceptual Framework for 
the Development of a Professional Assessment System in Accordance with Professional 
Standards in the Business Computer Department.” International Journal of e-Education, e-
Business, e-Management and e-Learning. Vol.9 No.3 : 220-226.  

4. Kritsupath Sarnok, Panita Wannapiroon and Prachyanun Nilsook. (2019). “Digital  
Learning Ecosystem by Using Digital Storytelling for Teacher Profession Students.” 
International Journal of Information and Education Technology. Vol.9 No.1 : 21-26. 

5. Songsom, N., Nilsook, P. and Wannapiroon, P. (2019). “The Synthesis of the Student  
Relationship Management System Using the Internet of Things to Collect the  
Digital Footprint for Higher Education Institutions.” International Journal of  
Online and Biomedical Engineering. Vol.15 No.6 : 99-112. 

6. Siriwatchana Kaeophanuek, Jaitip Na-Songkhla and Prachyanun Nilsook. (2019). “Learning 
Process Model to Enhance Digital Literacy using Critical Inquiry through Digital Storytelling.” 
International Journal of Emerging Technologies in Learning. Vol.14 No.3 : 22-37. 

7. Kaeophanuek, S., Na-Songkhla, J. and Nilsook, P. (2019). “Developing Web-based Learning 
through Digital Storytelling to Enhance Cultural Heritage Preservation.” Journal of 
Information Science. Vol.37 No.1 : 45-66. 

8. Laoha, R., Wannapiroon, P. and Nilsook, P. (2019). “The system architecture of digital activity 
portfolio via internet of things for digital university.” International Journal of Advanced 
and Applied Sciences. Vol.6 No.2 : 81-86. 

 
 
 
 
 
 
 

http://researchdb.kmutnb.ac.th/cms/researcher/?id=658
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4. รองศาสตราจารย์ ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา 
ต ารา – หนังสือ 
1. พินันทา ฉัตรวัฒนา. (2562). เทคโนโลยีมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : 

ศูนย์ผลิตต าราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 225 หน้า. 
ผลงานวิจัย 
1. Pinanta Chatwattana and Rattanakorn Phadungthin. (2019). “Web-based virtual laboratory for 

the promotion of self-directed learning.” International Journal: Global Journal of 
Engineering Education. Vol.21 No.2 : 157-164.  

2. Pinanta Chatwattana. (2018). “Concepts of an interactive adaptive learning system 
architecture design in an active learning environment through a cloud learning 
ecosystem.” International Journal: Global Journal of Engineering Education.  
Vol.20 No.3 : 181-189. 

3. Pinanta Chatwattana, Sanatcha Tamahakin and Jatapon Soradach. (2018). “Thesis 
knowledge management system using digital intellectual repository.” International Journal 
of Information Processing and Management. Vol.10 No.2 : 120-131.  

4. Pinanta Chatwattana and Prachyanun Nilsook. (2017). “A web-based learning system using 
project-based learning and Imagineering.” International Journal: Emerging Technologies 
in Learning. Vol.12 No.5 : 4-22. 

5. พินันทา ฉัตรวัฒนา และพัลลภ พิริยะสุรวงศ.์ (2560). “การศึกษาระบบ 4.0 ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษ 
ที่ 21.” วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 : 289-297. 

 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ชูแก้ว 

ผลงานวิจัย 
1. Chookaew, S., et al. (2018). “Enhancing High-School Students’ Computational Thinking with 

Educational Robotics Learning.” In Proceedings of the 7th International Congress on 
Advanced Applied Informatics (8-13 July 2018). Yonago : Japan, (204-208). 

2. Howimanporn, S., Chookaew S. and Sootkaneung, W. (2018). “Implementation of Swarm 
Based Gain Scheduling for 2D Inverted Pendulum Using PLC.” In Proceedings of the 7th 

International Congress on Advanced Applied Informatics (8-13 July 2018). Yonago : 
Japan, (630-633). 

3. Howimanporn, S., Chookaew, S. and Sootkaneung, W. (2018). “Design of PLC for Water 
Level Control Employing Swarm Optimization-Based PID Gain Scheduling.”  
International Conference on Control and Robots (ICCR) (16-18 September 2018). Hong 
Kong : China, (63-67).  

4. Sootkaneung, W., Howimanporn, S. and Chookaew, S. (2018). “Temperature effects on  
BTI and soft errors in modern logic circuits.” Microelectronics Reliability. Vol.87 No.11  
: 259-270. 
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6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบเกียรติ  สระอุบล 
ผลงานวิจัย 
1. Wanotayapitak, S., Saraubon, K. and Nilsook, P. (2019). “Process Design of Cooperative 

Education Management System by Cloud- based Blockchain Eportfolio. International 
Journal of Online and Biomedical Engineering.” VoI.15 No.8 : 4-17. 

2. Kosolsombat, S. and Saraubon, K. (2018). “ A Review of Prediction Methods for 
Intelligent Transport System.” In Proceedings of the 18th International Symposium 
on Communications and Information Technologies (ISCIT 2018) (26-29 May 2018). 
Bangkok : Thailand, (237-240). 

3. Saraubon, K. (2018). “Learning Media Repository and Delivery System for Smart 
Classroom using IoT and Mobile Technologies.” International Journal of Interactive 
Mobile Technologies. Vol.13 No.2 : 59-63. 

4. Saraubon, K. , Anurugsa, K. and Kongsakpaibul, A. (2018). “A Smart System for 
Elderly Care using IoT and Mobile Technologies.” In Proceedings of the 2nd 
58 มคอ. 2 International Conference on Software and e-Business ICSEB 2018 (18-20 
December). Zhuhai : China, (59-63). 

5. Saraubon, K., Kongsanit, N. and Santawesuk, N. (2018). “IoT and Mobile-based system 
for Business : Quick response Restaurant.” In Proceedings of the 2nd International 
Conference on Software and e-Business ICSEB 2018 (18-20 December). Zhuhai : China, 
(54-58). 

 
7. อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  เปรมสมิทธ์ 
 ผลงานวิจัย 

1. จักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์ และคณะ. (2562). “การพัฒนาแอพพลิเคชั่นหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยาน 
        แห่งชาติประเทศไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์.” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยี      
  สารสนเทศ ครั้งที่ 11 (24-25 ตุลาคม 2562). ณ อาคารใหม่ (อาคาร E) ของสถาบันเทคโนโลย ี

  ไทย-ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ, (21-29). 
2. P. Wannapiroon, N. Kaewrattanapat and J. Premsmith, J. (2019). “Development of Cloud 

Learning Management Systems for Higher Education Institutions.” Research, Invention, 
and Innovation Congress (RI2C) (11-13 December 2019). Bangkok :Thailand, (1-6).  

3. Tunyaboon Choolarb, Jakkrit Premsmith and Panita Wannapiroon. (2019). “Imagineering 
Gamification using Interactive Augmented Reality to develop Digital Literacy Skills.”  
In Proceeding of the 3td International Conference on Digital Technology in Education  
(October 25-27 2019). Tsuru University : Japan, (39-43). 

4. Premsmith, J. and Khamtes, J. (2017). “Android Application for Inventory and Stocktaking 
Using QR-Code.” In Proceeding of the 3rd International Conference on Next Generation 
Computing (ICNGC2017b), (21-24 December 2017). SHU-TE University Kaohsiung : 
Taiwan, (101-106). 
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5. Premsmith, J. Wannapiroon, P. and Nilsook, P. (2017). “Design of Challenge-Based Learning 
Activities on Ubiquitous Cloud L-earning Environment.” In Proceeding of the 
International Conference on e:Sommerce. e-Administration, e-Society, e- Fducation, 
and e-Technology (4-6 April 2017). Kyoto : Japan, (368-375). 

 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  หินอ่อน 

ผลงานวิจัย 
1. Kanitta Hinon. (2019). “Augmented Reality Imagineering Model for Learning Management 

with Cloud Learning Environment to Encourage The Innovative Skills of 
Undergraduates.” The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education 
- Proceedings of the 22nd International Conference on Interactive Collaborative 
Learning (25-28 September 2019). Bangkok : Thailand, (326-338).  

2. Kanitta Hinon. (2019). “The Development of C&A Technique for Learning Management to 
Enhance Instructional Media Creation Skills in a Cloud-Based Learning Environment for 
Undergraduate Students.” The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering 
Education - Proceedings of the 22nd International Conference on Interactive 
Collaborative Learning (25-28 September 2019). Bangkok : Thailand, (288-297). 

3. Kanitta Hinon, Prachyanun Nilsook and Panita Wannapiroon. (2019). “Development of 
Lesson Plans for Practicing Electrical Installation Professional Experience with 
Competency-Based Training System in Building Electricians.” In Proceedings of the 22nd 
International Conference on Interactive Collaborative Learning (25-28 September 2019). 
Bangkok : Thailand, (222-233). 

4. ขนิษฐา หินอ่อน, ทิพย์เกสร บุญอ าไพ และพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ. (2561). “การประเมินรูปแบบการจัด 
 เว็บไซต์ของระบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอน ภาคทฤษฎีทางออนไลน์ส าหรับ 
 อาจารย์นิเทศก์ครูช่างระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม.” วารสารวิชาการครุศาสตร์ 
 อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 : 154-160. 

5. ขนิษฐา หินอ่อน, ทิพย์เกสร บุญอ าไพ และพงศ์ประเสริฐ  หกสุวรรณ. (2561). “การพัฒนาระบบการนิเทศ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอนภาคทฤษฎีทางออนไลน์ ส าหรับอาจารย์นิเทศก์ครูช่างระดับ  
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม.” วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 : 83-97. 

 

9. อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ชุ่มชื่น 
 ผลงานวิจัย 

1. นุชนาฏ ชุ่มชื่น, สมศักดิ์ อรรคทิมากูล และมงคล หวังสถิตย์วงษ์. (2561).“การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิง
ฐานสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์ส าหรับการฝึกสอนครูช่างครุศาสตร์ไฟฟ้า.” วารสารวิชาการครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม. ปีที ่10 ฉบับที ่2 : 194-203. 

2. กัญญวิทย์ กลิ่นบ ารุง, นุชนาฏ ชุ่มชื่น, วาริน ีวีระสินธ์ และสมศักดิ์ อรรคทิมากูล. (2561). “Development 
of STEM based Computer Simulation Media for Telecommunication Engineering.”  
ใน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 (26-29 มิถุนายน 2561).  
มหาวิทยาลัยนเรศวร : พิษณุโลก, (275-278). 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

 
ล าดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ 

(สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสื่อสารเพื่อการศึกษา) 

องค์ความรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

รายวิชาในหลักสูตร 

1 ความรู้บังคับด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

- หลักการออกแบบและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา 
- หลักการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา 
- หลักการวิจัยทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา 

020527002 การออกแบบและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา                             

020527003 การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา 

020527001 การวิจัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา  

020527201 วิทยานิพนธ์  
020527202 วิทยานิพนธ์ 

2 ความรู้ทั่วไปด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

- หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา 

020527101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา   

020527106 สัมมนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือการศึกษา   

020527107 ปัญหาพิเศษทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา 

020527108 การศึกษาอิสระ 
020527109 เรื่องคัดเฉพาะทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  (ต่อ) 

 
ล าดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา) 

องค์ความรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

รายวิชาในหลักสูตร 

3 พ้ืนฐานความรู้ด้านการศึกษา - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาในงาน 
ด้านการศึกษา 
- หลักการจิตวิทยาเพ่ือการ

ออกแบบและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา 

020527104 จิตวิทยาเพ่ือการ
ออกแบบและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา               

4 พ้ืนฐานความรู้ด้านการบริหาร - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษาในงาน 
ด้านการบริหาร 

020527103 แนวโน้มทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา 

020527105 เทคโนโลยีเพ่ือ
ความสามารถมนุษย์ 

5 พ้ืนฐานความรู้ด้านการวิจัย - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาในงานด้าน
การวิจัย 

020527102    ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 
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 การปรับปรุงแก้ไข 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

ฉบับปี พ.ศ. 2559 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  

ฉบับปี พ.ศ. 2559 
-------------------------------------------------- 

1. หลักสูตรฉบบัดังกล่าวนี ้ได้รับการพิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10  
เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว 
ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  

ปรับตามเกณฑ์ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ปี 

5.  สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
5.1 เปลี่ยนแปลงต าแหน่งทางวิชาการ และเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5.2 เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาทั้งหมด 
5.3 เปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา  จ านวน 1 วิชา  

           020527101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา                               3(2-2-5) 
                        (Information and Communication Technology for Education) 

 ลดรายวิชา จ านวน 1 วชิา 
  020017202 การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
                   (Administration and Management for Information and  

Communication Technology for Education) 
 เพ่ิมรายวิชา จ านวน 1 วิชา 

  020527003 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา                 3(2-2-5) 
                       (Management for Information and Communication Technology  
                       for Education) 
6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขคงไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปรากฏดังนี้ 
แบบ 1.1 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 48  หน่วยกิต 48  หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 48  หน่วยกิต 48  หน่วยกิต 

 

แบบ 2.1 
หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 12  หน่วยกิต 12  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 48   หน่วยกิต 48  หน่วยกิต 

 

https://www.ops.go.th/main/index.php/news-service/announcement/2853-2020-11-30-06-37-24
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7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
7.1 ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
Doctor of Philosophy Program in Information and 
Communication Technology for Education  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเพ่ือการศึกษา) 
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา)  
Doctor of Philosophy (Information and 
Communication Technology for Education) 
Ph.D. (Information and Communication 
Technology for Education) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
Doctor of Philosophy Program in Information and 
Communication Technology for Education  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเพ่ือการศึกษา) 
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา)  
Doctor of Philosophy (Information and 
Communication Technology for Education) 
Ph.D. (Information and Communication 
Technology for Education) 
 

 
7.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 
 
 
 
 

 
 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
แบบ 1.1 
       หมวดวิชาบังคับ                     48  หนว่ยกิต 
              วิทยานิพนธ์       48  หน่วยกิต 
                     รวมตลอดหลักสูตร   48  หน่วยกิต 
 
แบบ 2.1 
      หมวดวชิาบ ังคับ                        45  หน่วยกิต 
             วิชาบังคับ            9   หน่วยกิต 
             วิทยานิพนธ์        36   หน่วยกิต 
      หมวดวชิาเลือก                          3  หนว่ยกิต 
             วิชาเลือก           03  หน่วยกิต 
          รวมตลอดหลัดสูตร  48  หน่วยกิต 

แบบ 1.1 
หมวดวิชาบังคับ                            48  หนว่ยกิต 
              วิทยานิพนธ์       48  หน่วยกิต 
                     รวมตลอดหลักสูตร   48  หน่วยกิต 
 
แบบ 2.1 
หมวดวิชาบ ังคับ                             45  หน่วยกิต 
             วิชาบังคับ            9   หน่วยกิต 
             วิทยานิพนธ์        36   หน่วยกิต 
      หมวดวชิาเลือก                         3  หน่วยกิต 
             วิชาเลือก             3  หน่วยกิต 
           รวมตลอดหลัดสูตร  48  หน่วยกิต 
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7.3 รายวิชาในแต่ละหมวด  
 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
รหัสวิชา              ชื่อวิชา                             หนว่ยกิต รหัสวิชา                ชื่อวิชา                               หนว่ยกติ 

แบบ 1.1  
020017268    วิทยานิพนธ์                                48 
                 (Dissertation) 

แบบ 1.1  
020527201    วิทยานิพนธ์                                  48 
                 (Dissertation) 

แบบ 2.1  
                วิชาบังคับ  9   หน่วยกิต 
020017103  การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 
                และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
                (Research in Information and    
                Communication Technology 
                for Education) 

แบบ 2.1  
                วิชาบังคับ  9   หน่วยกิต 
020527001   การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ       3(2-2-5) 
                และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
                (Research in Information and    
                Communication Technology 
                for Education) 

020017201  การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี    3(2-2-5) 
                สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
                (Design and Development of  
                Information and Communication  
                Technology for Education) 

020527002  การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี    3(2-2-5) 
                สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
                (Design and Development of   
                Information and Communication 
                Technology for Education) 

020017202  การบริหารและการจัดการเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
                สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  
                (Administration and Management for  
                Information and  Communication  
                Technology for Education) 

 

 020527003  การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 
                และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา       
                (Management of Information and   
                Communication Technology for  
                Education) 

                วิชาเลือก   3  หน่วยกิต 
020017160    เทคโนโลยีสารสนเทศ                3(2-2-5) 
                 และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
                 (Information and Communication  
                 Technology for Education 

                วิชาเลือก   3  หน่วยกิต 
020527101   เทคโนโลยีสารสนเทศและ            3(2-2-5) 
                การสื่อสารเพื่อการศึกษา 
                (Information and Communication  
                Technology for Education 

020017161   ระเบียบวิธีวิจัยขัน้สูง                   3(2-2-5) 
                 (Advanced Research Methodology) 

020527102   ระเบียบวิธีวิจัยขัน้สูง                   3(2-2-5) 
                 (Advanced Research Methodology) 
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
รหัสวิชา                ชื่อวิชา                           หนว่ยกิต รหัสวิชา                ชื่อวิชา                      หน่วยกิต 
020017261   แนวโน้มทางเทคโนโลยีสารสนเทศ         3(2-2-5)    
                   และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
                   (Trends in Information and  
                   Communication Technology  
                   for Education) 

020527103   แนวโน้มทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5)    
                 และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

               (Trends in Information and  
                 Communication Technology  
                 for Education) 

020017262   จิตวิทยาเพ่ือการออกแบบและ       3(2-2-5)  
                 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
                 และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
                 (Psychology for Design and  
                 Development of Information 
                 and Communication Technology  
                 for Education) 

020527104   จิตวิทยาเพ่ือการออกแบบและ         3(2-2-5)  
                 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
                 และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

               (Psychology for Design and  
                 Development of Information 
                 and Communication Technology  
                 for Education) 

020017263    เทคโนโลยีเพ่ือความสามารถมนุษย์    3(2-2-5) 
               (Human Performance Technology) 

020527105    เทคโนโลยีเพ่ือความสามารถมนุษย์      3(2-2-5) 
               (Human Performance Technology) 

020017264    สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ         3(2-2-5) 
                 และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
                 (Seminar in Information and  
                 Communication Technology for  
                 Education) 

020527106    สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ          3(2-2-5) 
                 และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
                 (Seminar on Information and  
                 Communication Technology  for  
                 Education) 

020017265   ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยี           3(2-2-5) 
                 สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

              (Special Problems in Information and  
              Communication Technology 
              for Education) 

 

020527107   ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยี             3(2-2-5) 
                 สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
                 (Special Problems in Information  
                 and Communication Technology 
                 for Education) 

020017266    การศึกษาอิสระ                          3(2-2-5) 
                 (Independent Study) 

020527108    การศึกษาอิสระ                                 3(2-2-5) 
                    (Independent Study) 

020017267   เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี    3(2-2-5) 
                 สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
                 (Selected Topics in Information and   
                 Communication Technology for  
                 Education) 

020527109   เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี     3(2-2-5) 
                 สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
                 (Selected Topics in Information and   
                 Communication Technology for  
                 Education) 

020017269    วิทยานิพนธ์                                   36 
                 (Dissertation) 

020527202    วิทยานิพนธ์                                   36 
                 (Dissertation) 

 




