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หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิิทัลเทคนิคศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
 

1.   รหสัและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย    :  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยดีิจิทัลเทคนิคศึกษา 

 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Science in Technical Education Program in Digital 
Technology for Technical Education  

  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)    :  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยดีิจิทัลเทคนิคศึกษา) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)      :  ค.อ.ม. (เทคโนโลยดีิจิทัลเทคนิคศึกษา) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science in Technical Education 
     (Digital Technology for Technical Education)   
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   :  M.S.Tech.Ed. (Digital Technology for Technical Education) 
 

3. วิชาเอก 
  ไมมี 
 

4. จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  36  หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป  แผน ก แบบ ก 2  และแผน ข 
 5.2 ภาษาที่ใช 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเขาศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถใชภาษาไทยได ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของ
ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 
  ไมมี 



มคอ. 2 

 - 2 -

 5.5 การใหปริญญาแกผสูำเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 -  เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 - ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
  ฉบับป พ.ศ. 2560 
 -  เปดสอนภาคการศกึษาที่ 1  ปการศกึษา 2564 
 - ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจำสวนงานวิชาการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   
  ในการประชุมครั้งที่ 9/2563  เมื่อวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2563   
 -  ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารบัณฑติวิทยาลัย  
  ในการประชุมครั้งที ่7/2563  เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 -  ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย  
  ในการประชุมครั้งที ่7/2563  เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563  
 -  ไดพิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ครั้งที ่1/2564  เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 
 -  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ครั้งที ่1/2564  เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 
 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2565 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 
 8.1  บุคลากรทางการศึกษา 
 8.2  อาชพีอิสระ 
 8.3  ธรุกิจสวนตัว 
 8.4 คร/ูอาจารยผูสอนในสถาบันการศึกษา   
 8.5 นักวิจัยการศึกษา   
 8.6 นักนิเทศก   
 8.7 นักบริหารสถานศึกษา   
 8.8 นักวิชาการศึกษาและการฝกอาชีพ  
 8.9 นักพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศกึษา  
 8.10 นักบริหารฝายฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
 8.11 ผูประกอบอาชพีอิสระ  
 8.12 ที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศกึษา  
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9.   ชื่อ  นามสกุล  ตำแหนง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผรูับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง คณุวุฒ ิ(สาขาวิชา) สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 
ป พ.ศ. 
ทีส่ำเร็จ

การศึกษา 

1 นายธีรพงษ  วิรยิานนท อาจารย ค.อ.ด. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ 

2550 

   ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ 

2530 

   ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ 

2524 

       

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

University of North Texas,  
USA 

2535 

   กศ.ม.   (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร   

2523 

   กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา - เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร   

2521 

       

3 นางสาวสวนันท แดงประเสริฐ อาจารย ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2556 

   วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ 

2546 

   บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544 
       

หมายเหตุ : ลำดับที่ 1 ประธานหลักสูตร

- 3 - 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยีและสารสนเทศ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ  เลขที่ 1518  ถนนประชาราษฎร สาย 1  แขวงวงศสวาง  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 
10800 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

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

จะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจาก

ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหม ๆ การเขาสู

สังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณดานตาง ๆ ทั้งเศรษฐกิจสังคม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ ในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหา

ผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแขงขันคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เปนตน ทำให

การพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจำเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ

ดังนี้ (1) การนอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา 

อยางมีสวนรวม (3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและ (4) การพัฒนาสูความมั่นคง 

มัง่คั่ง ยั่งยนื สังคมอยรูวมกันอยางมคีวามสุข 

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

แนวทางการสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนาใหพัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

วิจัยและนวัตกรรมทั้งดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพ้ืนฐานและ

ดานการบริหารจัดการ  รวมท้ังสนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงทั้งเชิงพาณิชยและสาธารณะ 

โดยใชความคมุครองทรัพยสินทางปญญา 

  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึงโดย (1) ปฏิรูประบบ

บริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพ่ือสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ 

(Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3) พัฒนา

คุณภาพครูท้ังระบบตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดี คนเกง รวมท้ังระบบการประเมิน

และรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน  และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรูโดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือ

สรางสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบการศกึษา ตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือ

การเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด

การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู  ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 2 

ที่มีเปาหมายในการพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษา  การสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน 

การแขงขันของประเทศ สงผลตอความจําเปนที่ตองมีการผลิตนักการศึกษา นักวิชาการ และนกัวิชาชีพที่มี 
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ความรูความสามารถระดับสูง สามารถคิดคนนวัตกรรมแสวงหาความรูใหมไดอยางอิสระและลึกซ้ึง มีศักยภาพ 

และเสรีภาพในการสรางองคความรูใหม จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะ การบริหารจัดการ 

และการวิจัยขั้นสูง เพ่ือพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณการพัฒนา 

เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน 

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  สถานการณทางสังคมและวัฒนธรรมมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของเทคโนโลยี   

เปนสังคมเครือขายท่ีมีการติดตอเชื่อมโยงเปนสังคมเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไดเร็วข้ึน มีการ

เปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคม มีแบบแผนการดำเนินชีวิตและแบบแผนการเรียนรูที่

หลากหลาย นอกจากนั้นการแพรขยายของแนวคิดทางการเมืองและการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย การคาแบบเสรี และความกาวหนาของเทคโนโลยี ยังผลใหสังคมไทยเผชิญกับวัฒนธรรม

และแนวคิดที่หลากหลาย สงผลตอวิถีชีวิต เอกลักษณและคานิยมของคนไทย ทำใหมีการแสวงหาประโยชน

และอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง พลเมืองไดรับอิทธิพลทางวัฒนาธรรมจากภายนอก มีการ

แลกเปลี่ยนความคิดกับพลเมืองตางวัฒนธรรมอยางมาก กอใหเกิดปญหาความแตกตางทางความคิดในสังคม 

และจากนโยบายการกระจายความเจริญของสังคมเมืองสูสังคมชนบท เปนการเปลี่ยนสังคมชนบทสูการ

เปนสังคมเมือง รวมทั้งการเพิ่มข้ึนของสถาบันการศึกษาที่มีกระบวนการ วิธีการและรูปแบบการจัด

การศึกษาที่มีเปาหมายหรือจุดประสงคหลากหลายมากขึ้น จากปญหาดังกลาว สถานศึกษาจึงเปนสถาบัน

สำคัญท่ีจะเปนแหลงเรียนร ูหลอหลอมใหพลเมืองไทยไดรับการปลูกฝงและพัฒนาใหเปนพลเมืองคุณภาพ

ดวยการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 28    

ไดกำหนดใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนการศึกษาที่มุงหมายเฉพาะในการพัฒนาวิชาการ 

วิชาชีพขั้นสูง และในระบบการศึกษานั้น นักวิชาการ นักวิชาชีพ นักวิจัย รวมทั้งนักบริหารจัดการทางดาน

การศึกษา ถือเปนบุคคลที่มีบทบาทสำคัญตอความสำเร็จของการปฏิรูปและแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 

เพราะเปนผูสรางสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาของชาติ 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ 

 ของมหาวิทยาลัย 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาข้ันสูงในกระบวนการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

และคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษามคีวามสำคัญยิง่ตอความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ

ของการปฏิรูปการศึกษาที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ

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

อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง และ   

ในหมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาตรา 63 ถึงมาตรา 69 ใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้ง

ผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกำหนดใหมีหนวยงานกลางที่รับผิดชอบในการใชเทคโนโลยี
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เพ่ือการศึกษา ตามมาตรา 69 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ใหเพ่ิม

ขอความมาตรา 32/1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับ

การสงเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร การวิจัยและการสรางสรรคนวัตกรรม 

เพ่ือใหการพัฒนาประเทศเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายกำหนดใหเปน

อำนาจหนาที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วจิัยและนวัตกรรม หรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวง

การอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

  ดังนั้นเพ่ือใหสอดรับกับเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา และ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติดังกลาว 

ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ ซึ่งไดดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา (ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) ตั้งแตป พ.ศ. 2524 รวมระยะเวลามากกวา 40 ป ซึ่งมี

ประสบการณและความพรอมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนอยางมาก และเพ่ือรองรับความ

ตองการในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และการพัฒนาประเทศสูสังคมคุณภาพ 

เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในปจจุบัน 

รวมท้ังความตองการของสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยีและสารสนเทศ จึงทำ

การปรับปรุงหลักสูตรนี้ 

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแกสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเปนพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีภูมิความรู ปญญา ชี้นำสังคม มีวิสัยทัศนกวางไกล  

มีศักยภาพและสมรรถนะในการแสวงหาความจริงและสรางความรูใหมทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรู 

ความเชี่ยวชาญในการบริหาร มีทักษะข้ันสูงทางการวิจัย สามารถทำหนาที่วิเคราะห สังเคราะหและแกไข

ปญหา ชี้นำการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาสทูิศทางที่ถูกตอง เทาทันการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหว

ทางสังคม การเมืองและวัฒนธรรม สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรดานการศึกษากับศาสตรอ่ืน ๆ 

สามารถพัฒนาระบบการเรียนการสอน การนำเทคโนโลยีมาใชเพ่ือการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการ

ระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

จะเปนกลไกสำคัญของการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาและบรรลุพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยทุกประการ 

 

13. ความสัมพันธกบัหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

 13.1 กลมุวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ีเ่ปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

  ไมมี 

 13.2 กลมุวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นที่ตองมาเรียน 

  ไมมี 

 13.3 การบริหารจัดการ 

  ไมมี 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรชัญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1  ปรัชญา 

  ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณธรรม ความรู และสมรรถนะสำหรับการพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือเทคนิคศึกษา 

 1.2 ความสำคัญ 

  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) เปนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถเปนผูพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา และการฝกอาชีพ ซึ่งเปนความตองการที่จําเปนของการ

พัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการ สายสนับสนุน และผูรับผิดชอบการศึกษาทุกระดับและทุกระบบการศึกษา 

และเพ่ือตอบสนองความตองการที่หลากหลายของผูเรียนท้ังในสวนของภาคธุรกิจเอกชน ในการผลิตสื่อ

การสอนรวมสมัย การพัฒ นาหลักสูตร การฝกอบรมวิชาชีพ  และผูที่ ตองการปฏิบัติ งานใน

สถาบันการศึกษาประเภท อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนี้การมีความรูความสามารถ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใชเพ่ือการศึกษา

เปนทั้งศาสตรและศิลป เปนสิ่งที่บุคคลสามารถเรียนรูและฝกฝนได การที่บุคคลเขารับการศึกษาใน

หลักสูตรนี้จะทําใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการสําคัญของการผลิต  

การพัฒนา การเผยแพรและการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา รวมทั้งพัฒนาการจัดระบบ

สนับสนุน การเรียนรูองคประกอบตาง ๆ ของงานทางดานการเรียนการสอน การวิจัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล

เทคนิคศึกษา ตลอดจนปจจัยสภาพแวดลอมที่สงผลและเก่ียวของกับการจัดและดําเนินงานการศึกษาใหมี

คุณภาพ หลักสูตรนี้จึงมีความสําคัญสําหรับผูที่จะเตรียมเปนครู/อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย นักฝกอบรม 

นักนิเทศก ตลอดจนผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่ตองการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

เทคนิคศกึษาไปพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนตอไป 

 1.3 วัตถุประสงค 

  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาใหมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีทักษะทางปญญา มคีวามรับผิดชอบ มีทักษะในการใชและพัฒนาเทคโนโลยีดจิิทัลใหเปนผูที่มี

สมรรถนะในการปฏิบัติหนาทีด่ังตอไปนี้ 

  1.3.1 นักวิชาการ เปนผูพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเทคนิคศึกษาในดานการออกแบบ 

ผลิต และพัฒนาการเรียนการสอนเทคนิคศึกษา 

  1.3.2 นักวิจัยดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา สามารถศึกษาองคความรูใหมหรือนวัตกรรม 

ที่สามารถนำผลการวิจัยไปใชทางการศึกษาดานอาชีวะและเทคนิคศึกษาในประเทศและระดับนานาชาติ 

  1.3.3 นักฝกอบรม และนักนิเทศก สำหรับการฝกอบรมและใหคำปรึกษา แนะนำกระบวนการ 

พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพสำหรับผูเตรียมตัวเขาสูอาชีพและบุคลากรประจำการเพ่ือใหสามารถทำงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 
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 1.4 จุดเดนเฉพาะของหลักสูตร 

  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีภารกิจในการพัฒนา

บุคลากรดานเทคนิคศึกษาและวิชาชีพของประเทศ ใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีทุกประเภทมาจัด 

การเรียนการสอนและการฝกอบรมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ใหมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมตามบริบทนั้น ๆ สามารถพัฒนานวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการชวยพัฒนาการจัดการศึกษาและ

ฝกอบรมดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาและวิชาชีพใหสัมฤทธิผลในทางปฏิบัติงานไดตามสภาพ 

การพัฒนาบุคลากรในแตละบริบทไดอยางแทจริง 

 1.5 ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรเูมื่อส้ินปการศึกษา 

  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ไดมีการวางแผนจัดการเรียนการสอนผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ และ

ทักษะในการประยุกต พัฒนา คิดคน และวิจัยดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาอยางมีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสงเสริมการพัฒนาและการเผยแพรงานวิจัยดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 

อันทำใหเกิดองคความรูใหม ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา โดยแตละ 

ปการศึกษานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาจะไดรับความรูและเพ่ิมพูนอยางตอเนื่อง 

จนจบการศกึษา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  เมื่อส้ินปการศึกษาที่ 1 นักศกึษามีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  และมีความรับผิดชอบ

ในฐานะผปูระกอบวิชาชีพ นักวจิัย และนักบริหารระดับสูง มีความรทูี่ลึกซึ้งม่ันคงในวิชาชีพซึ่งเปนรากฐาน

ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาในกลุมวิชาตาง ๆ มีความคิดเปนระบบและมีวิจารณญาณท่ีดี สามารถ

รวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ สามารถแกไขปญหาดานเทคโนโลยี

ดจิิทัลเทคนิคศกึษาไดอยางมีระบบ  

  เมื่อส้ินปการศึกษาที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการวิจัย รวมถึง

การนำเสนอผลงานวิจัย มีความสามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูตอบุคคล องคกร 

สังคม และสิ่งแวดลอมมีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

มีความสามารถบูรณาการความรใูนสาขาวิชาดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาไดอยางเหมาะสม 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร 

  อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

  เทคโนโลยดีิจิทัลเทคนิคศึกษาใหได 

  มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

  ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน   

  จากกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับ  

  อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง 

  สม่ำเสมอ 

- มีการจัดทำรายละเอียดของ 

  รายวชิาที่จัดการเรียนการสอน 

  กอนการเปดสอนใหครบ 

  ทุกรายวิชา 

 



มคอ. 2 

 - 9 - 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

- มีการจัดทำรายงานผล 

  การดำเนินการของรายวิชา 

  ภายใน 30 วัน หลังการเรียน 

  การสอน ใหครบทุกรายวิชา 

- มีการจัดทำรายงานผล 

  การดำเนินการของหลักสูตร 

  ภายใน 60 วนั หลังสิ้นสุดป 

  การศึกษา 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง 

  กับความตองการของสังคม 

  และการเปลี่ยนแปลงของ 

  เทคโนโลย ี

- ประเมินความตองการของ 

  ผูใชบัณฑิตและศิษยเกา 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลง 

  ของสังคม และเทคโนโลย ี

 

- รายงานผลการประเมนิ 

  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต   

  และศิษยเกา 

- ความพึงพอใจในทักษะความร ู 

  ความสามารถในการทำงาน 

  ของบัณฑิตโดยเฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให 

  มีความรแูละประสบการณ 

  ระดับสูงดานเทคโนโลยดีิจิทัล 

  เทคนิคศึกษา  เพ่ือประโยชนใน 

  การเรียนการสอน การวิจัย และ 

  การบริการวิชาการ 

- สนับสนนุใหบุคลากรเขารวม 

  อบรม ประชุมวิชาการดาน 

  อาชีวศึกษาและฝกอบรม 

- สนับสนุนใหอาจารยทำวิจัย 

  และพัฒนานวัตกรรมการเรียน 

  การสอนทุกป 

- สนับสนุนใหอาจารยบริการ 

  วิชาการแกชุมชน 

- คำสั่งไปประชุมและสรุปผล 

  การประชุม 

 

- รายงานผลการวิจัยและ 

  นวัตกรรม 

 

- รายงานผลการจัดกิจกรรม 

  ในชุมชน 

 

หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

  ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 

มรีะยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

  ไมมี 

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

  ไมมี 
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2.  การดำเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน–เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศึกษาที่ 1 เดอืน มิถุนายน-กันยายน 

  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ  

  ในเวลาราชการ วันจันทร-ศุกร  ระหวางเวลา 08.00-16.00 น. 

  นอกเวลาราชการ วันจันทร-ศุกร  ระหวางเวลา 16.00-21.00 น. 

    วันเสาร-อาทิตย ระหวางเวลา 09.00-16.00 น. 

 2.2 คุณสมบัติของผเูขาศึกษา 

  2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมรับรอง 

  2.2.2 คุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแกไขเพ่ิมเตมิ 

 2.3 ปญหาของนักศกึษาแรกเขา 

  2.3.1 นักศึกษาแรกเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษไดคะแนนต่ำกวาเกณฑทีบ่ัณฑติวิทยาลัยกำหนด   

  2.3.2 นักศึกษาแรกเขามคีวามรูและกระบวนการวิจัยแตกตางกัน 

 2.4 กลยุทธในการดำเนินการเพือ่แกไขปญหา / ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

  2.4.1 กรณีที่นักศึกษาสอบวิชาภาษาอังกฤษไดคะแนนต่ำกวาเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดนั้น 

นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

  2.4.2 กรณีที่นักศึกษามคีวามรูและกระบวนการวิจัยแตกตางกันนั้น  ดำเนนิการโดยจัดรายวิชา

ทีใ่หความรูเก่ียวกับการทำวจิัยเพ่ิมเติม พรอมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการทำวิจัย 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผสูำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

  2.5.1 จำนวนนักศึกษาที่จะรับในแผนการศึกษา 

   แผน ก แบบ ก 2 

ระดับชั้นป 
ปการศึกษา  (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ปที่  1 10 10 10 10 10 

ปที่  2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

บัณฑิตท่ีคาดวาจะสำเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 
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   แผน ข 

ระดับชั้นป 
ปการศึกษา  (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ปที่  1 15 15 15 15 15 

ปที่  2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

บัณฑิตท่ีคาดวาจะสำเร็จการศกึษา - 15 15 15 15 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

งบประมาณแผนดิน - - - - - 

งบประมาณเงินรายได 579,000 1,274,000 1,274,000 1,274,000 1,274,000 

รวมรายรับ 579,000 1,274,000 1,274,000 1,274,000 1,274,000 
 

  2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบดำเนินการ         

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

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

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

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

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

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

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

ข. งบลงทุน      

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

รวม (ข) 200,000 200,000 200,000 - - 

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

จำนวนนักศึกษา 10 20 20 20 20 

คาใชจายในการผลิตมหาบัณฑติตอหัวตอป (สูงสุด) 35,350 บาท 

คาใชจายโครงการพิเศษตอหัวตอป (สูงสุด) 70,000 บาท 



มคอ. 2 

 - 12 -

 2.7 ระบบการศึกษา  

  แบบชั ้นเรียน เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแกไขเพ่ิมเตมิ 

 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอดุมศึกษา 

  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2560  และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผรูวมสอน 

 3.1 หลักสูตร  

  3.1.1 จำนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร   36  หนวยกิต 

  3.1.2 โครงสรางหลักสตูร 

   แผน ก แบบ ก 2 

    หมวดวิชาบังคับ   25 หนวยกิต 

     วิชาบังคบั   7  หนวยกิต 

     วิชาบังคบัเฉพาะสาขา   6 หนวยกิต 

     วิทยานิพนธ 12  หนวยกิต 

    หมวดวิชาเลือก   11 หนวยกิต 

     วิชาเลอืกกลุมวิชา   6 หนวยกิต 

     วิชาเลอืกการศึกษา   3 หนวยกิต 

     วิชาเลือกเทคนิค   2 หนวยกิต 

                   รวมตลอดหลักสูตร  36  หนวยกิต 

   แผน ข  

    หมวดวิชาบังคับ   23 หนวยกิต 

     วิชาบังคบั   7  หนวยกิต 

     วิชาบังคบัเฉพาะสาขา 10 หนวยกิต 

     สารนิพนธ   6  หนวยกิต 

    หมวดวิชาเลือก   13 หนวยกิต 

     วิชาเลือกกลมุวิชา   6 หนวยกิต 

     วิชาเลือกการศึกษา   5 หนวยกิต 

     วิชาเลือกเทคนิค   2 หนวยกิต 

      รวมตลอดหลักสูตร  36  หนวยกิต 
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  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีการเรียนการสอน 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2  แบบเนนการทำวิทยานิพนธ 
12 หนวยกิต  และแผน ข แบบเนนการศึกษารายวิชาโดยทำสารนิพนธ 6 หนวยกิต  และตองผานการสอบ
ประมวลความร ูซึ่งประกอบดวย 
  1.  การสอบขอเขียน โดยแบงเปน 2 กลุม 
      1.1  กลุมวิชาบังคับ 
      1.2  กลมุวิชาเลือก 
  2.  การสอบปากเปลา 
      ขอกำหนดของภาควิชาฯ นักศึกษาสามารถสะสมการสอบผานขอเขียนแตละกลุมในการสอบ 
แตละครั้งได ภายในการสอบ 2 ครั้ง 
 
  3.1.3 รายวิชาในแตละหมวดวิชาและจำนวนหนวยกิต  
   หมวดวิชาบังคับ (Required Courses) 
    วิชาบังคบั  
    -  แผน ก แบบ ก 2     7  หนวยกิต 
    - แผน ข     7  หนวยกิต 
 
    รหัสวชิา                                      ชื่อวิชา                                             จำนวนหนวยกิต 

   (บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาคนควาดวยตัวเอง) 
 

020515001 กลวิธีการสอนและการฝกอบรมวิชาชีพ 
(Didactics and Vocational Training) 

2(2-0-4) 

020515002 การบริหารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
(Vocational and Technical Education Administration) 

2(2-0-4) 

020515003 ระเบียบวธิวีจิัยทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
(Research Methodology in Vocational and Technical Education) 

3(3-0-6) 

 
    วิชาบังคบัเฉพาะสาขา (Specific Requirement Course) 
    -  แผน ก แบบ ก 2     6  หนวยกิต 
    - แผน ข   10  หนวยกิต 
 
    รหัสวชิา                                      ชื่อวิชา                                             จำนวนหนวยกิต 

   (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาคนควาดวยตัวเอง) 
 

020515102 การออกแบบและผลิตสื่อเทคนิคศกึษา 
(Design and Production of Technical Education Media) 

2(1-2-3) 

020515108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัลเทคนิคศึกษา 

(Innovation and Digital Technology for Technical Education) 
2(2-0-4) 
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020515109 เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอรมทางเทคนิคศึกษา 
(Digital Platform Technology in Technical Education) 

2(1-2-3) 

020515110 สัมมนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนคิศกึษา 

(Seminar in Digital Technology for Technical Education) 

2(1-2-3) 

 

020515111 การวิจัยประยุกตทางเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา  

(Applied Research in Digital Technology for Technical Education) 

2(1-2-3) 

 

   -  วิทยานิพนธ  (แผน ก แบบ ก 2) 
 

    รหัสวชิา                                      ชื่อวิชา                                             จำนวนหนวยกิต 
 

020515901 วิทยานิพนธ 

(Thesis) 

12 

   -  สารนิพนธ  (แผน ข) 

 

    รหัสวชิา                                      ชื่อวิชา                                             จำนวนหนวยกิต 
 

020515902 สารนิพนธ 

(Master Project) 

  6 

 

   หมวดวิชาเลือก (Electives) 

    - วิชาเลือกกลมุวิชา (Elective Courses) 

     แผน ก แบบ ก 2    6  หนวยกิต 

     แผน ข                6  หนวยกิต 

 

     1.  กลมุวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (Digital Media Technology) 

 

    รหัสวชิา                                      ชื่อวิชา                                             จำนวนหนวยกิต 

   (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาคนควาดวยตัวเอง) 
 

020515307 ดิจิทัลมีเดียคอรสแวรเชิงปฏิสัมพันธขั้นสูง 

(Advanced Interactive Digital Media Courseware) 

2(2-0-4) 

020515308 การผลิตดิจิทัลมีเดียดวยเทคโนโลยีรวมสมัย 

(Contemporary Digital Media Technological Production) 

2(2-0-4) 

020515309 การออกแบบดิจิทัลเพ่ืองานกราฟกและแอนิเมชนั 

(Digital Design for Graphic and Animation) 

2(2-0-4) 
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020515310 เทคโนโลยีสภาพแวดลอมการเรียนรเูชิงเสมือน 

(Virtual Learning Environmental Technology) 

2(2-0-4) 

020515311 การออกแบบระบบจัดการสื่อประสานผใูช 

(Design of User Interface Management System) 

2(2-0-4) 

 

     2. กลมุวิชาเทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพดจิิทัล (Digital Printed Media Technology)  
 

    รหัสวชิา                                      ชื่อวิชา                                             จำนวนหนวยกิต 

   (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาคนควาดวยตัวเอง) 
 

020515402 การออกแบบกราฟกเพื่อสื่อสิ่งพิมพ 

(Graphic Design for Printed Media) 

2(2-0-4) 

020515407 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพดิจิทัล 

(Digital Printed Media Design) 

2(2-0-4) 

020515408 การพัฒนาแฟมสะสมงานดิจิทัลทางเทคนิคศึกษา 

(Development of Technical Education-Based Digital Portfolio) 

2(2-0-4) 

020515409 การบริหารจัดการสื่อสิง่พิมพดิจิทัล 

(Digital Printed Media Management) 

2(2-0-4) 

 

     3.  กลมุวิชาเทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อสตรีมมิ่ง 

      (Radio Television and Streaming Media Technology) 
 

    รหัสวชิา                                      ชื่อวิชา                                             จำนวนหนวยกิต 

   (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาคนควาดวยตัวเอง) 
 

020515501 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

(Radio and Television Broadcasting) 

2(2-0-4) 

020515505 การบริหารจัดการวิทยุกระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน 

(Management of Radio and Television Broadcasting) 

2(2-0-4) 

020515506 สื่อสตรีมมิ่งเพ่ือเทคนิคศกึษา  

(Streaming Media for Technical Education) 

2(2-0-4) 

020515507 เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 

(Technique of Radio Program Production) 

2(2-0-4) 

020515508 เทคนิคการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 

(Technique of Television Program Production)  

2(2-0-4) 
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    -  วิชาเลือกการศึกษา (Elective Educational Courses)   
     แผน ก แบบ ก 2      3  หนวยกิต 
     แผน ข                  5  หนวยกิต 
 

    รหัสวชิา                                      ชื่อวิชา                                             จำนวนหนวยกิต 
   (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาคนควาดวยตัวเอง) 

 

020515702 สถิติการศึกษา 
(Educational Statistics) 

3(3-0-6) 

020515703   พ้ืนฐานทางการศึกษา 
  (Fundamentals of Education) 

3(3-0-6) 

020515704   หลักสูตรและการสอน 
  (Curriculum and Instruction) 

3(3-0-6) 

020515705   นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  (Innovation and Educational Technology) 

3(3-0-6) 

020515706   จิตวิทยาการศกึษาสำหรับคร ู
  (Educational Psychology for Teacher) 

3(3-0-6) 

020515707   การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
  (Educational Measurement and Evaluation) 

3(3-0-6) 

020515708   การวิจัยในชั้นเรียน 
  (Classroom Action Research) 

3(3-0-6) 

020515709   การฝกประสบการณวชิาชีพคร ู
  (Professional Field Experience) 

6(0-12-6) 

020515710 ปรัชญาการอาชีวศึกษา 
(Philosophy of Vocational Education) 

2(2-0-4) 

 
    -  วิชาเลือกเทคนิค (Technical Elective Courses)  
     แผน ก แบบ ก 2      2  หนวยกิต 
     แผน ข                  2  หนวยกิต 
 

    รหัสวชิา                                      ชื่อวิชา                                             จำนวนหนวยกิต 
   (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาคนควาดวยตัวเอง) 

 

020515801 การบริหารการผลิตทางอุตสาหกรรม 
(Industrial Production Administration) 

2(2-0-4) 

020515802 การประกันคุณภาพงานอุตสาหกรรม 
(Quality Assurance in Industrial Work) 

2(2-0-4) 

020515804 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาคอุตสาหกรรม 
(Human Resource Development in Industrial Sector) 

2(2-0-4) 
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020515806 การศกึษาอิสระทางเทคนิคศึกษา 

(Independent Study in Technical Education) 

2(1-2-3) 

020515807 นวตักรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม 

(Innovation and Digital Technology in Industrial Sector) 

2(2-0-4) 

 

  3.1.4 แผนการศึกษา 

   แผน ก แบบ ก 2  (4 ภาคการศึกษา)  

 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

   รหัสวชิา            ชื่อวิชา                                                                               หนวยกิต  
 

0205157XX วิชาเลือกการศึกษา 

(Elective Educational Courses) 

X(X-X-X) 

020515108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 

(Innovation and Digital Technology for Technical Education) 

2(2-0-4) 

020515102 การออกแบบและผลิตสือ่เทคนิคศึกษา 

(Design and Production of Technical Education Media) 
2(1-2-3) 

020515109 เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอรมทางเทคนิคศึกษา 

(Digital Platform Technology in Technical Education) 

2(1-2-3) 

 รวม  9  หนวยกิต  

 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

   รหัสวชิา            ชื่อวิชา                                                                               หนวยกิต  
 

020515003 ระเบียบวิธีวิจัยทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 

(Research Methodology in Vocational and Technical Education) 

 3(3-0-6) 

020515XXX วิชาเลอืกกลมุวิชา 

(Elective Courses) 

2(2-0-4) 

020515XXX วิชาเลือกกลุมวิชา 

(Elective Courses) 

2(2-0-4) 

 รวม  7  หนวยกิต  
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

   รหัสวชิา            ชื่อวิชา                                                                               หนวยกิต  
 

020515001 กลวิธีการสอนและการฝกอบรมวิชาชีพ 
(Didactics and Vocational Training) 

2(2-0-4) 

020515002 การบริหารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
(Vocational and Technical Education Administration) 

 2(2-0-4) 

020515XXX วิชาเลือกกลุมวิชา 
(Elective Courses) 

2(2-0-4) 

0205158XX วิชาเลือกเทคนิค 
(Technical Elective Courses) 

2(X-X-X) 

020515901 วิทยานิพนธ 
(Thesis) 

  3 

 รวม  11  หนวยกิต  
 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

   รหัสวชิา            ชื่อวิชา                                                                               หนวยกิต  
 

020515901 วิทยานิพนธ 
(Thesis) 

  9 

 รวม  9  หนวยกิต  
 
   แผน ข (4 ภาคการศึกษา) 
 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

   รหัสวชิา            ชื่อวิชา                                                                               หนวยกิต  
 

0205157XX วิชาเลือกการศึกษา 

(Elective Educational Courses) 

X(X-X-X) 

020515108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 
(Innovation and Digital Technology for Technical Education) 

2(2-0-4) 

020515102 การออกแบบและผลติสื่อเทคนิคศกึษา 

(Design and Production of Technical Education Media) 
2(1-2-3) 

020515109 เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอรมทางเทคนิคศึกษา 
(Digital Platform Technology in Technical Education) 

2(1-2-3) 

 รวม  9  หนวยกิต  
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ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

   รหัสวชิา            ชื่อวิชา                                                                               หนวยกิต  
 

020515003 ระเบียบวิธีวิจัยทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 

(Research Methodology in Vocational and Technical Education) 

3(3-0-6) 

0205157XX วิชาเลือกการศึกษา 

(Elective Educational Courses) 

X(X-X-X) 

020515XXX วิชาเลือกกลุมวิชา 

(Elective Courses) 

2(2-0-4) 

020515XXX วิชาเลือกกลุมวิชา 

(Elective Courses) 

2(2-0-4) 

 รวม  9  หนวยกิต  

 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

   รหัสวชิา            ชื่อวิชา                                                                               หนวยกิต  
 

020515001 กลวิธีการสอนและการฝกอบรมวิชาชีพ 

(Didactics and Vocational Training) 

 2(2-0-4) 

020515111 การวิจัยประยุกตทางเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศกึษา  

(Applied Research in Digital Technology for Technical 

Education) 

2(1-2-3) 

0205155XX วิชาเลือกกลุมวิชา 

(Elective Courses) 

2(2-0-4) 

0205158XX วิชาเลือกเทคนิค 

(Technical Elective Courses) 

2(X-X-X) 

020515902 สารนิพนธ 

(Master Project) 

  3 

 รวม  11  หนวยกิต  
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

   รหัสวชิา            ชื่อวิชา                                                                               หนวยกิต  
 

020515002 การบรหิารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 

(Vocational and Technical Education Administration) 

 2(2-0-4) 

020515110 สัมมนาทางเทคโนโลยีดิจทิัลเทคนคิศึกษา 

(Seminar in Digital Technology for Technical Education) 

2(1-2-3) 

020515902 สารนิพนธ 

(Master Project) 

  3 

 รวม  7  หนวยกิต  
 

  3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

 

020515001 กลวิธีการสอนและการฝกอบรมวิชาชีพ  2(2-0-4) 

 (Didactics and Vocational Training) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 Prerequisite: None 

 รูปแบบของหลักสูตรและการสอนวิชาชีพ การวิเคราะหหลักสูตร  การออกแบบหลักสูตร  

การประกันคุณภาพ  การวิเคราะหเนื้อหา  กระบวนการเรียน  การผลิตสื่อการสอน  การพัฒนาแบบทดสอบ  

ประเมินสมรรถนะทางอาชีพ  หลักการและกระบวนการประเมินผลการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  การพัฒนา

ทกัษะวิชาชีพของผูสอนหรือคร/ูอาจารย  

 Models of vocational curriculum and instruction; curriculum analysis; curriculum 

design; quality assurance; content analysis; learning process; instructional media production; 

test development; occupational competency evaluation; principles and process of 

vocational education evaluation; development of professional skills for instructor and 

teacher.  
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020515002 การบริหารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  2(2-0-4) 

 (Vocational and Technical Education Administration) 

 วิชาบังคบักอน: ไมมี 

 Prerequisite: None 

 ทฤษฎีและหลักการ แนวบริหารรวมสมัย การบริหารในอุดมคติและในระดับปฏิบัติการ     

การจัดการองคการ  ภาวะผูนำ  การวางแผน  จิตวิทยาการบริหาร  การบริหารงานบุคคล  งานวิชาการ  

งานงบประมาณ  การเงิน การบัญชี  การจัดซื้อ การควบคุมพัสดุ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ 

ระบบบริหารราชการในสถานศึกษาของประเทศไทย  กฎหมาย  ระเบียบและขอบังคับทางดานการอาชีวะ

และเทคนิคศึกษา การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารจดัการ 

 Theory and principles; contemporary administrative approache; ideal and 

practical administration; organization management; leadership; planning; psychology for 

administration; personnel administration; academic affair; budgeting; finance; accounting; 

procurements; inventory control; communication and public relation; bureaucratic system in 

Thai educational institution; laws; rules and regulations related to vocational education; use 

of appropriate technology for administration.  

 

020515003 ระเบียบวิธีวิจัยทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  3(3-0-6) 

 (Research Methodology in Vocational and Technical Education) 

 วิชาบังคบักอน: ไมมี 

 Prerequisite: None 

 หลักการและกระบวนการวิจัย ประเภทของการวิจัย ปญหาวิจัย การเลือกตัวอยาง การพัฒนา

เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การเลือกใชสถิติในการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเขียนโครงราง

การวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนบทความวิจัย  การประเมินงานวิจัย การวิจัยทางดานการอาชีวะ

และเทคนิคศึกษา 

 Principles and procedure of research; types of research, research problems,  

sampling; development of research instruments; data collection, selection of statistics 

for research; research design; research proposal writing; research report writing; research 

article writing; research evaluation; research in vocational and technical education. 
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020515102 การออกแบบและผลิตสื่อเทคนิคศึกษา  2(1-2-3) 

 (Design and Production of Technical Education Media) 

 วิชาบังคบักอน: ไมมี 

 Prerequisite: None 

 แนวคิด หลักการและทฤษฎีการออกแบบและการผลิตสื่อ การพัฒนาทักษะในการออกแบบ 

การวางแผน การผลิตและการประเมินสื่อการสอน การประยุกตใชเครื่องมือและเทคโนโลยีรวมสมัยในการ

ผลิตสื่อการสอน 

 Concepts, principles and theories in media design and production; 

developing skills for designing; planning, producting and evaluating instructional media; 

application of contemporary technology for instructional media production. 

 

020515108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา  2(2-0-4) 

 (Innovation and Digital Technology for Technical Education) 

 วิชาบังคบักอน: ไมมี 

 Prerequisite: None 

 หลักการและทฤษฏีการเผยแพรและการรับนวัตกรรม  ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เก่ียวของ  

นวัตกรรมทางดานหลักสูตรและการสอน  ผูสอน การสอนรายบุคคล  มอดูลการสอน ชุดการสอน  สื่อการสอน  

การจัดการชั้นเรียน หองปฏิบัติการและโรงฝกงาน  โสตทัศนูปกรณ  ระบบภาพและเสียง  การตัดตอภาพ

และเสียง  การบำรุงรักษาเครื่องมือและโสตทัศนูปกรณ  การประยุกตใชเทคโนโลยีรวมสมัยมาใช  

 Principles and theory of innovation disemination and adoption, related 

psychological theory, innovation in curriculum and instruction; instructor; individualized 

instruction; instructional module; instructional package; instructional media; classroom, 

laboratory, and workshop management; audio-visual equipment; audio-visual system; film 

and sound editing; maintenance of audio-visual equipment; application of contemporary 

technology. 
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020515109 เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอรมทางเทคนิคศึกษา     2(1-2-3) 

 (Digital Platform Technology in Technical Education) 

 วิชาบังคบักอน: ไมมี 

 Prerequisite: None 

 ความคิดรวบยอดทางเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบการสื่อสารขอมูลดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

แพลตฟอรม การสืบคนขอมูล และการอางอิงในยุคดิจิทัล การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอรม

เพ่ือการเรียนการสอนเทคนิคศึกษา ระบบการบริหารเนื้อหาและการนำสงขอมูล การออกแบบศูนยขอมูล 

การสรางหองเรียนยุคใหมดวยเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอรม 

 Concept of digital technology; Data communication system with digital 

platform technology; search engines and references in digital ages; application of digital 

platform technology in for technical education; content management system and data 

output processing; data center design; creation of digital platform technological 

classroom. 

 

020515110 สัมมนาทางเทคโนโลยดีิจิทัลเทคนิคศึกษา  2(1-2-3) 

 (Seminar in Digital Technology for Technical Education) 

 วิชาบังคบักอน: ไมมี 

 Prerequisite: None 

 สัมมนาเกี่ยวกับ แนวโนม ประเด็น ปญหา และสภาพการณปจจุบันท่ีมีผลตอการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใชในจัดการเรียนการสอน  และนำเสนอรายงาน  ผลของการสัมมนาเพ่ือเปนแนวทางในการสอน

หรือการวิจัย 

 Seminar in the trends, issues, problems, and current situation affecting use 

of digital technology for education, presentation of seminar report, result will become 

guidelines for teaching and doing research.  
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020515111 การวิจัยประยุกตทางเทคโนโลยดีิจิทัลเทคนิคศึกษา   2(1-2-3) 

 (Applied Research in Digital Technology for Technical Education) 

 วิชาบังคบักอน:  020515710 ปรัชญาการอาชีวศึกษา 

  020515003 ระเบียบวิธีวิจัยทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 

 Prerequisite:  020515710 Philosophy of Vocational Education 

                    020515003 Research Methodology in Vocational and Technical  

    Education 

 การวิเคราะหและการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการอาชีวะ เทคนิคศึกษา

และการฝกอาชีพ การวิเคราะหปญหาวิจัย การออกแบบการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวม

ขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  การเสนอโครงการวิจัยทางดานการอาชีวะเทคนิคศกึษาและการฝกอาชีพ 

 Analysis and synthesis of related documents and research on vocational, 

technical education, and training; analysis of research problem; research design; development 

of research instrument; data collection; data analysis; presentation of research proposal 

in vocational, technical education and training. 

 

020515307 ดิจิทัลมีเดียคอรสแวรเชิงปฏิสัมพันธขั้นสูง  2(2-0-4) 

 (Advanced Interactive Digital Media Courseware) 

 วิชาบังคบักอน: ไมมี 

 Prerequisite: None 

 โครงสรางและรูปแบบของดิจิทัลมีเดียคอรสแวรเชิงปฏิสัมพันธ หลักการวิเคราะหผูเรียน 

เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู การออกแบบหนาจอ การเขียนผังงาน การเขียนสคริปต และการเขียนสตอรี

บอรด การประยุกตใชซอฟตแวรเพ่ือผลิตดิจิทัลมีเดียคอรสแวรเชิงปฏิสัมพันธ การจัดทำคูมือการใชงาน 

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพดิจิทัลมีเดียคอรสแวรเชิงปฏิสัมพันธอยางเปนระบบ 

 The structure and models of interactive digital media courseware; principle 

in analysis of learner, course content and learning activity; screen design; writing 

flowchart, script, and storyboard; application of software for interactive digital media 

courseware production; provision of handbook interactive digital media courseware; 

examination and evaluation of systemized interactive digital media courseware. 
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020515308 การผลิตดิจิทัลมีเดียดวยเทคโนโลยีรวมสมัย  2(2-0-4) 

 (Contemporary Digital Media Technological Production) 

 วิชาบังคบักอน:  ไมมี 

 Prerequisite: None 

 องคประกอบของสื่อประสมในการผลิตดิจิทัลมีเดีย การออกแบบสื่อประสมเพื่อการเรียน

การสอน การผลิตภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร เสียง และวิดีโอ การประสานสื่อประสมดวย

เทคโนโลยีรวมสมัย การตรวจสอบและประเมินคุณภาพดิจิทัลมีเดียอยางเปนระบบ 

 Element of multimedia for digital media production; design of multimedia 

for effective instructional management; production of image, animation, font, sound and 

video; coordination of contemporary technological multimedia; examination and 

evaluation of systematic digital media quality. 

 

020515309 การออกแบบดิจิทัลเพ่ืองานกราฟกและแอนิเมชัน  2(2-0-4) 

 (Digital Design for Graphic and Animation) 

 วิชาบังคบักอน: ไมมี 

 Prerequisite: None 

 หลักการออกแบบกราฟกและแอนิเมชันในระบบดิจิทัล กระบวนการผลิตงานกราฟกและ

แอนิเมชัน การตกแตงและตัดตอภาพดิจิทัล การสรางภาพเวกเตอร อินโฟกราฟก หลักการใชสีในการ

ออกแบบ การสื่อความหมาย การจัดวางองคประกอบภาพดิจิทัล การบอกเลาเรื่องราวในงานแอนิเมชัน 

การประยุกตใชซอฟตแวรเพ่ือสรางสรรคงานกราฟกและแอนิเมชัน การสรางสรรคงานกราฟกและ

แอนิเมชันเพ่ือการเรียนการสอน 

 Principles of graphic and animation design for digital system; procedure for 

graphic and animation production; digital graphic editing and photomontage; creation of 

vector art; infographic; principles of colors in design; interpretation; digital image 

composition; storytelling techniques in animated media; application of software and 

digital device for graphic and animation creativity; computer graphic and animation 

created for instruction. 
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020515310 เทคโนโลยีสภาพแวดลอมการเรียนรเูชิงเสมือน  2(2-0-4) 

 (Virtual Learning Environmental Technology) 

 วิชาบังคบักอน: ไมมี 

 Prerequisite: None 

 หลักการจัดการสภาพแวดลอมการเรียนรเูชิงเสมือนผานระบบเครือขาย การออกแบบและ

พัฒนาหองเรียนดวยเทคโนโลยีสภาพแวดลอมการเรียนรูเชิงเสมือน ระบบบริหารจัดการสภาพแวดลอม

เชิงเสมือน วิธีการ กระบวนการ และกลยุทธที่ใชในการจัดการเรียนรูเชิงเสมือน พิพิธภัณฑการเรียนรู 

เชิงเสมือน และศูนยการเรียนรูเชิงเสมือน การประยุกตใชเทคโนโลยีสำหรับสรางหองเรียนเชิงเสมือน 

 Principles in virtual learning environmental management via network 

system; classroom design and development; systems of virtual environmental 

management; approach, procedure, and strategy; virtual museum and virtual learning 

center; application of technology for creating a virtual classroom.  

 

020515311 การออกแบบระบบจัดการสื่อประสานผใูช  2(2-0-4) 

 (Design of User Interface Management System) 

 วิชาบังคบักอน: ไมมี 

 Prerequisite: None 

 หลักการวิเคราะหและออกแบบระบบจัดการสื่อประสานผูใช การศึกษาความตองการ  

การกำหนดกลุมเปาหมายผูใช องคประกอบของระบบจัดการสื่อประสานผูใช หลักการออกแบบโดยมีผใูช

เปนศูนยกลาง การประยุกตใชเทคโนโลยีในการพัฒนา การตรวจสอบและประเมินคุณภาพสื่อประสานผใูช 

 Principles in analysis and design; need analysis; identification of targeted 

users; elements of user interface management system; principles of centered user 

design; technological application; examination and quality evaluation of user interface.   

 

020515402 การออกแบบกราฟกเพื่อสื่อสิ่งพิมพ  2(2-0-4) 

 (Graphic Design for Printed Media) 

 วิชาบังคบักอน: ไมมี 

 Prerequisite: None 

 หลักการและทฤษฎีของงานทัศนศิลป  การประยุกตใชงานทัศนศิลปกับการสรางกราฟก

สำหรับสื่อสิ่งพิมพ การใชคอมพิวเตอรชวยการออกแบบ ปฏิบัติการออกแบบกราฟกเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ 

เครื่องหมาย สัญลักษณและรูปภาพ 

 Principles and theory of visual arts; application of visual arts to graphic 

creation for printed media; computer-aided design; practice of graphic design for specific 

purpose; sign, symbol, and picture. 
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020515407 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพดิจิทัล  2(2-0-4) 

 (Digital Printed Media Design) 

 วิชาบังคบักอน: ไมมี 

 Prerequisite: None 

 หลักการและทฤษฎีการออกแบบสารสนเทศสำหรับสื่อสิ่ งพิมพ และสิ่ งพิมพดิจิทั ล 

กระบวนการและระบบการพิมพ การออกแบบสารสนเทศสำหรับสื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสื่อสารการเลือกใช

สารสนเทศชนิดตาง ๆ เพ่ือการนำเสนอขอมูลอยางมีประสิทธิผล การประยุกตใชเครื่องมือ อุปกรณและ

เทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ เพื่อชวยการออกแบบสื่อสิ่งพิมพและสิ่งพิมพดิจิทัล การวิเคราะหรูปแบบ 

ที่เหมาะสม การสรางตนฉบับ การทดลองใช การประเมินสิ่งพิมพดิจิทัล 

 Principles and theory on information technological design for printed media 

and digital printed media; procedure and systems in printing; design of information 

technology printed media for communication; exploitation of different information 

technology for efficient presentation; application of information technological devices for 

designing printed media and digital printed media; analysis of proper model of information 

technology; creation of original artwork of digital printed media; implementation and 

evaluation of digital printed media. 

 

020515408 การพัฒนาแฟมสะสมงานดิจิทัลทางเทคนิคศึกษา  2(2-0-4) 

 (Development of Technical Education-Based Digital Portfolio) 

 วิชาบังคบักอน: ไมมี 

 Prerequisite: None 

 หลักการและทฤษฎีของแฟมสะสมงานที่มีความสำคัญตอการพัฒนาอาชีพ การออกแบบ

สรางสรรคแฟมสะสมงานทางเทคนิคศึกษา การจัดเตรียมองคประกอบ การกำหนดโครงสรางและ

สวนประกอบแฟมสะสมงาน กระบวนการจัดการระบบแฟมสะสมงาน การนำเสนอแฟมสะสมงาน 

 Principles and theory of portfolio affecting the importance of occupational 

development; design of creative technical education-based portfolio; preparation for 

portfolio element; identification of structure and element of portfolio; procedure for 

portfolio management; portfolio presentation. 
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020515409 การบริหารจัดการสื่อสิ่งพิมพดิจิทัล  2(2-0-4) 

 (Digital Printed Media Management) 

 วิชาบังคบักอน: ไมมี 

 Prerequisite: None 

 รูปแบบและโครงสรางองคกรที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ การเผยแพรสื่อสิ่งพิมพ การบริหารจัดการ 

ในกองบรรณาธิการ การวางแผน การดำเนินงาน การประเมินคุณภาพ การศึกษาดูงานหนวยงานหรือ

องคกรดานการพิมพ 

 Models and organizational structure of printed media production; printed 

media dissemination; editorial management; planning, operating and quality assessment 

on digital printed media; educational fieldtrips. 

 

020515501 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  2(2-0-4) 

 (Radio and Television Broadcasting) 

 วิชาบังคบักอน: ไมมี 

 Prerequisite: None 

 หลักการและทฤษฎีของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  วัตถุประสงคและประเภทของ 

การสื่อสาร กระบวนการทางเทคนิค แบบจำลองและองคประกอบการสื่อสาร ปจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลตอ

องคกรที่เก่ียวของกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน อิทธิพลของสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

แนวคิดการสื่อสารกับการพัฒนาทองถิ่น สื่อทองถิ่น กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่เก่ียวของ การควบคุม 

การออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

 Principles and theory of radio and television broadcasting; objective and 

type of communication; technical process; communication model and component; social 

factor affecting radio and television broadcasting organization; influence of radio and 

television broadcasting media; concept of communication and community development; 

local media; related laws, rules, and regulations; broadcasting control of radio and television 

stations. 
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020515505 การบริหารจัดการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  2(2-0-4) 
 (Management of Radio and Television Broadcasting) 
 วิชาบังคบักอน: ไมมี 
 Prerequisite: None 
 การบริหารจัดการเทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเชิงนโยบาย  การจัดการ
คลื่นความถ่ีวิทยุ ปญหาและขอจำกัดของเทคโนโลยีและการกระจายเสียง มาตรฐานของอุปกรณ หลักการ
ใชอุปกรณอยางมีประสิทธิภาพ การวางแผนงานและระบบงาน การใชงานขอมูลดานโทรคมนาคม
อินเทอรเน็ต ดาวเทียม และระบบที่สัมพันธกับงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน 
 Policy management of radio and television broadcasting technology; radio 
frequency management; problems and limitation in broadcasting technology and 
management; equipment standard; principles of effective usage of equipment; planning 
and working system; telecommunication data usage; Internet, satellite and other systems 
related to radio and television broadcasting. 
 
020515506 สื่อสตรีมมิ่งเพ่ือเทคนิคศึกษา  2(2-0-4) 
 (Streaming Media for Technical Education) 
 วิชาบังคบักอน: ไมมี 
 Prerequisite: None 
 เทคโนโลยีดิจิทัลและเครือขาย การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผลิตรายการวิทยุและ
วิทยุโทรทัศน การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการผลิตสื่อวิทยุและวิทยุโทรทัศนสมัยใหม การผลิตรายการ 
ทางเทคนิคศึกษาผานสื่อสตรีมมิ่ง 
 Digital technology and network; application of digital technology for radio and 
television production, use of digital technology for modern radio and television media 
production; technical education-oriented production through streaming media. 
 

020515507 เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง  2(2-0-4) 
 (Technique of Radio Program Production) 
 วิชาบังคบักอน: ไมมี 
 Prerequisite: None 
 กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ประเภทรายการวิทยุ การเขียนบทและเทคนิค
การผลิตรายการ การบูรณาการเพื่อผลิตรายการวิทยุทางเทคนิคศึกษา หลักการอานและการประกาศ  
การทำหนาที่ผูประกาศและผูดำเนินรายการ เทคนิคการตัดตอ การใชเครื่องมือและอุปกรณวิทยุกระจายเสียง 
การพัฒนาทักษะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
 Production process of radio broadcast program; type of radio program; 
script writing and technique of program production; integration for technical education 
radio broadcasting production; principles of reading and announcement; function of reporter 
and moderator; editing technique; use of radio and television broadcasting equipment; 
skill development for radio broadcasting program production. 
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020515508 เทคนิคการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน  2(2-0-4) 

 (Technique of Television Program Production) 

 วิชาบังคบักอน: ไมมี 
 Prerequisite: None 

 กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน การใชอุปกรณและเครื่องมือ เทคนิคการผลิต

รายการวิทยุโทรทัศน เทคนิคการผลิตและการตัดตอ  เทคนิคการประกาศขาวและการดำเนินรายการ  
งานในกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนการพัฒนาทักษะการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 

 Production process of television program; tool and equipment usage; 

technique for television program production; production and editing technique; news 
announcement and program moderator techniques; work in television program 

production; skill development for television program production. 
 
020515702 สถิตกิารศึกษา  3(3-0-6) 
 (Educational Statistics) 
 วิชาบังคบักอน: ไมมี 
 Prerequisite: None 
 หลักสถิติ  การวัดตำแหนงเปรียบเทียบ  การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน  การวิเคราะหความแปรปรวนรวม  สหสัมพันธ การวิเคราะห
การถดถอย  โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  
 Statistical principles; measure of relative standing; measure of central 
tendency; hypothesis testing; analysis of variance; analysis of covariance, correlation; 
regression analysis; statistical software. 
 
020515703 พ้ืนฐานทางการศึกษา  3(3-0-6) 
 (Fundamentals of Education) 
 วิชาบังคบักอน: ไมมี 
 Prerequisite: None 
 บทนิยาม ความสำคัญและจุดมุงหมายของการศึกษา หลักการศึกษา ปรัชญาและทฤษฎี
ทางการศึกษา บทบาทและความสำคัญของปรัชญาตอการศึกษา ระบบการศึกษา จรรยาบรรณครู 
พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ ประเด็นเก่ียวกับการจัดการศกึษา 
 Definition, significance and purpose of education; principles of education; 
educational philosophy and theory; roles and significance of philosophy in education; 
education system; teacher ethic; National Education Act; issue in educational management. 
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020515704 หลักสูตรและการสอน  3(3-0-6) 

 (Curriculum and Instruction) 

 วิชาบังคบักอน: ไมมี 

 Prerequisite: None 

 บทนิยามและระดับของหลักสูตร ความสัมพันธของหลักสูตรกับการสอน การจัดประสบการณ

การเรียนรู ประเภทของหลักสูตร การวิเคราะหผูเรียน ปรัชญาการศึกษา การวิเคราะหเนื้อหา วัฒนธรรม 

และสังคม วิธีสอน ทฤษฎีการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตรและการบูรณาการวิธีการสอน 

 Definition and level of curriculum; relationship between curriculum and 

instruction; learning experience provision; type of curriculum; learner analysis; educational 

philosophy; content analysis; culture and society; teaching method; learning theory; 

curriculum development and teaching method integration. 

 

020515705 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา  3(3-0-6) 

 (Innovation and Educational Technology) 

 วิชาบังคบักอน: ไมมี 

 Prerequisite: None 

 สื่อการสอน  วัสดุการสอน  เทคนิคการจัดทำสื่อการสอน  ระบบสื่อการสอน เทคโนโลยี

และนวัตกรรมทางการศึกษา  การจัดการสภาพแวดลอมใหมเพ่ือการเรียนรู การบูรณาการเทคโนโลยี 

ในหองเรียน การพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 

 Instructional media; teaching material; technique for instructional media 

creation; instructional media system; educational technology and innovation; management 

of new surrounding for learning; integration of technology in classroom; development 

and application of technology for education. 

 

020515706 จิตวิทยาการศึกษาสำหรับครู     3(3-0-6) 

 (Educational Psychology for Teacher) 

 วิชาบังคบักอน: ไมมี 

 Prerequisite: None 

 หลักจิตวิทยาการศึกษา บทนิยามคำศัพททางจิตวิทยา ประโยชนและแขนงของจิตวิทยา 

จิตวิทยาสำหรับครู ทฤษฎีการเรียนรู 

 Educational psychology principles; definition of psychological terminology; 

benefit and field of psychology; psychology for teacher; learning theory. 
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020515707 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา  3(3-0-6) 

 (Educational Measurement and Evaluation) 

 วิชาบังคบักอน: ไมมี 

 Prerequisite: None 

 ประเภทและลักษณะของการวัดและการประเมินผล  มาตรการวัด  กระบวนการสราง

เครื่องมือการสรางขอสอบและเครื่องมือวัด การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือวัด ระบบการใหคะแนนและ

การใหเกรด การประเมินผลตามสภาพจริง สถิติสำหรับการวัดและประเมินผล การหาประสิทธิภาพของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 Types and characteristics of measurement and evaluation; measurement 

scale; process of instrument construction; construction of test item and measuring 

instrument; analysis of measuring instrument quality; marking and grading system; 

authentic assessment; statistics for measurement and evaluation; efficiency validation of 

achievement test. 

 

020515708 การวิจัยในชั้นเรียน     3(3-0-6) 

 (Classroom Action Research) 

 วิชาบังคบักอน: ไมมี 

 Prerequisite: None 

 กรอบแนวคิดของการวิจัยในชั้นเรียน  การกำหนดปญหาและสมมติฐานการวิจัย  เครื่องมือ

ของการวิจัยในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย สถิติสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน การเขียนรายงานการวิจัย  

การฝกปฏิบัติการวิจัยในชัน้เรียน การอภิปรายผลการวิจัย 

 Conceptual framework of classroom action research; identification of research 

problems and hypothesis; classroom action research instrument; research design; 

statistics for classroom research; research report write-up; classroom action research 

practicum; discussion on research finding. 

 

020515709 การฝกประสบการณวิชาชีพครู    6(0-12-6) 

 (Professional Field Experience) 

 วิชาบังคบักอน: ไมมี 

 Prerequisite: None 

 การฝกปฏิบัติโดยประยุกตหลักการ  ทฤษฎีและทักษะที่ไดเรียนรูในระหวางศึกษาไปใชใน

การสอนในหองเรียน 

 Practicum in applying principles, theory and skill acquired during the study.  
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020515710 ปรัชญาการอาชีวศึกษา  2(2-0-4) 
 (Philosophy of Vocational Education) 
 วิชาบังคบักอน: ไมมี 
 Prerequisite: None 
 ความตองการของบุคคลและของสังคมในการมีอาชีพ ประวัติของการอาชีวศึกษาและเทคนิค
ศึกษา  ความเขาใจเรื่องปรัชญา โครงสรางของปรัชญาและการออกแบบการศกึษาเพ่ืออาชีพ  บทบาทและ
ความสำคัญของปรัชญาตอการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  ปรัชญาที่มีผลตอการพัฒนาอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
หลักการและทฤษฎีการอาชีวศึกษาของ ชาลล เอ โพสเซอร การพัฒนาการอาชีวะและเทคนิคศึกษาใน
ประเทศไทย แนวโนมและองคประกอบของการอาชีวะและเทคนิคศึกษาในตางประเทศ มาตรฐานหลักสูตร
อาชีวศึกษาและการฝกอาชีพ การรับรองคุณวุฒิ การประเมินหลักสูตรอาชีวศึกษา การวิจัยและพัฒนาดาน
การอาชีวะและเทคนิคศึกษา จรรยาบรรณของนักอาชีวศึกษา พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และ
กฎหมายที่เก่ียวของ 
 Individual and social need of vocation; history of vocational and technical 
education; understanding of philosophy, structure of philosophy and vocational education 
design; roles and significance of philosophy on vocational and technical education; 
philosophy affecting vocational and technical education development; principles and 
theory of vocational education by Charles A. Prosser; development of vocational 
education in Thailand; trend and factor of vocational and technical education in foreign 
country; curriculum standard of vocational education and training; accreditation; vocational 
program evaluation; research and development in vocational and technical education; 
code of ethics for vocational educator;  Vocational Education Act B.E. 2551 and related 
laws. 
 
020515801 การบริหารการผลิตทางอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 
 (Industrial Production Administration) 
 วิชาบังคบักอน: ไมมี 
 Prerequisite: None 
 หลักการผลิตในระบบอุตสาหกรรม โครงสรางระบบงานอุตสาหกรรม การวางแผนและ 
การควบคุมระบบการผลิต เทคนิคในการจัดการการผลิต การควบคุมปจจัยที่เก่ียวของกับการผลิต      
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนกระบวนการผลิต กรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับการบริหารการผลิต 
ในอุตสาหกรรม 
 Principles of production in industrial system, structure of industrial system; 
planning and control of production system; production management technique; control 
of factor related to production; usage of appropriate technology to facilitate production 
process; case study. 
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020515802 การประกันคุณภาพงานอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 

 (Quality Assurance in Industrial Work) 

 วิชาบังคบักอน: ไมมี 

 Prerequisite: None 

 หลักการการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพภายในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องมือและ

วิธีการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะหระบบประกันคุณภาพงานอุตสาหกรรม การประยุกตใชระบบ

มาตรฐานอุตสาหกรรมสากล การบริหารและการจัดการการประกันคุณภาพงานอุตสาหกรรม 

 Principles of quality assurance; internal quality assurance in industrial 

factory; tool and method for quality control; analysis of industrial quality assurance 

system; application of international industrial standard; administration and management of 

industrial quality assurance. 

 

020515804 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาคอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 

 (Human Resource Development in Industrial Sector) 

 วิชาบังคบักอน: ไมมี 

 Prerequisite: None 

 หลักการ แนวคิด และเปาหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กระบวนการวิเคราะห

แนวโนมและทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

รูปแบบและวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาคอุตสาหกรรม  การวิ เคราะหงานและ 

ความตองการจำเปนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเสนอโครงการเพ่ือพัฒนา

สมรรถนะบุคคลเพ่ือตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรม 

 Principles, concept, and goal of human resource development; procedure; 

analysis of trend and direction of human resource development in related to national socio-

economic development; model and approach of human resources development in 

industrial sector; job and needs analysis of human resource development; analysis of 

evaluate performance evaluation appraisal; project presentation for developing individual 

competency in response to industrial sectors’ requirement. 
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020515806 การศึกษาอิสระทางเทคนิคศึกษา  2(1-2-3) 

 (Independent Study in Technical Education) 

 วิชาบังคบักอน: ไมมี 

 Prerequisite: None 

 การกำหนดปญหาเฉพาะบุคคลทางเทคนิคศึกษาที่ตองการศึกษาเชิงลึก ดำเนินการศึกษา

ดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนแตละคนไดพบคำตอบของปญหา หัวขอเรื่องของการศึกษาไดรับการเห็นชอบ 

จากอาจารยประจำวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เปนการศกึษาแบบอิสระในรายวิชานี้ มีการสง

รายงานผลการศกึษา 

 Defining the individual problems on technical education and in-depth study, 

methods to finding the individual solutions; topics of the study were approved by teacher 

and department board of academic affair, independent study is used for this class session.  

A formal written report is required. 

 

020515807 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัในภาคอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 

 (Innovation and Digital Technology in Industrial Sector) 

 วิชาบังคบักอน: ไมมี 

 Prerequisite: None 

 ประวัติการพัฒนาระบบอุตสาหกรรม  กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิวัฒนาการของ

เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม การสังเคราะหเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการนวัตกรรมที่ใชงานไดจริง

และเหมาะสม การถายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรม 

 History of industrial system development; innovation development process; 

evolution of digital technology in industrial sector; synthesis of digital technology; 

management of practical and appropriate innovation; appropriate digital technology 

transfer in industrial sector.  
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020515901 วิทยานิพนธ           12 

 (Thesis) 

 วิชาบังคบักอน: 020515003 ระเบียบวิธีวิจัยทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 

 Prerequisite:  020515003 Research Methodology in Vocational and  

    Technical Education 

 นักศึกษาตองทำวิทยานิพนธเรื่องที่นาสนใจในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา  

โดยไดรับคำแนะนำจากอาจารยที่ปรีกษาที่ไดรับการแตงตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาตองปฏิบัติ 

ตามกฎและขอบังคบัที่กำหนดโดยภาควิชาและบัณฑิตวทิยาลัยอยางเครงครัด 

 Students are required to conduct a research related to digital technology 

for technical education under supervision of advisors appointed by Graduate College. 

Rules and regulations for undertaking thesis set by students’ department and Graduate 

College must be observed strictly. 

 

020515902 สารนิพนธ            6 

 (Master Project) 

 วิชาบังคบักอน: 020515702 สถิติการศึกษา 

 วิชาบังคบักอน: 020515003 ระเบียบวิธีวิจัยทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 

 Prerequisite:  020515702 Educational Statistics 

 Prerequisite:  020515003 Research Methodology in Vocational and  

    Technical Education 

 นักศึกษาที่จะทำสารนิพนธจะตองผานวิชาบังคับในหลักสูตร 30 หนวยกิต กอนหรือตามที่

ภาควิชาเห็นชอบ หัวขอสารนิพนธจะตองไดรับการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและภาควิชา และตอง

เปนหัวขอที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาที่ไดเรียนมาในหลักสูตร โดยที่เนื้อหาการนำเอาวิชาการไปประยุกต 

ใชงานจริง 

 The student is expected to complete 30 credit hours of study before submitting 

a Master Project proposal with approval from of advisors. This must be related with the 

subject or knowledge, which students have learned from the courses and it should 

contribute to potential applications or implementation in industrial real world.
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3.2  ชื่อ  นามสกุล  ตำแหนง  และคณุวุฒิของอาจารย  

 3.2.1  อาจารยประจำหลักสูตร 
 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ. 

ที่สำเร็จ 

การศึกษา 

ตำแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงาน 

ทางวิชาการ 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห 
ท่ีมีอยู

แลว 

ท่ีจะมีใน

หลักสูตรนี้ 

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

พระนครเหนือ 

2550 อาจารย ตามเอกสาร 

ภาคผนวก 

3 3 

  ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ 

2530  หนา 86   

  ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ 

2524     

2 นายกฤษมันต  วัฒนาณรงค Ph.D.   (Vocational Education - 

Instructional System 

Technology) 

University of North Texas, 

USA 

2535 รองศาสตราจารย ตามเอกสาร 

ภาคผนวก 

หนา 86 

3 3 

  กศ.ม.   (เทคโนโลยีการศกึษา) มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

2523     

  กศ.บ. (เทคโนโลยีการศกึษา - 

เศรษฐศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

2521     

3 นางสาวสวนันท แดงประเสริฐ ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2556 อาจารย ตามเอกสาร 

ภาคผนวก 

3 3 

  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

2546  หนา 87   

  บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544     
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3.2.1  อาจารยประจำหลักสูตร (ตอ) 
 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ. 

ที่สำเร็จ 

การศึกษา 

ตำแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงาน 

ทางวิชาการ 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห 

ท่ีมีอยู

แลว 
ท่ีจะมีใน

หลักสูตรนี้ 

4 นางสาวภาวพรรณ  ขำทับ ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2560 อาจารย ตามเอกสาร 

ภาคผนวก 

3 3 

  ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2562  หนา 87   

  บธ.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการ) 

มหาวิทยาลัยสยาม 2553     

  บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสยาม 2549     

5 นายภราดร  เสถียรไชยกิจ ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2555 อาจารย ตามเอกสาร 

ภาคผนวก 

3 3 

  ค.อ.ม. (เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

2545  หนา 88   

  ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

2540     

6 นายเอกกมล บุญยะผลานันท ปร.ด. (ไฟฟาศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2554 ผชูวยศาสตราจารย ตามเอกสาร 

ภาคผนวก 

3 3 

  ค.อ.ม. (ไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

2544  หนา 88   

  ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

2537     
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3.2.1  อาจารยประจำหลักสูตร (ตอ) 
 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ. 

ที่สำเร็จ 

การศึกษา 

ตำแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงาน 

ทางวิชาการ 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห 

ท่ีมีอยู

แลว 
ท่ีจะมีใน

หลักสูตรนี้ 

7 นายวรรณชัย  วรรณสวัสด์ิ ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสตูร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2555 ผชูวยศาสตราจารย ตามเอกสาร 

ภาคผนวก 

3 3 

  วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548  หนา 89   

  ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

 

2536     
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3.2.2  อาจารยพิเศษ 
 

ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) หนวยงาน ตำแหนงทางวิชาการ 

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

  ค.อ.ม. (เครื่องกล) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

  ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

      

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

  ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

  วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมู ิ  

      

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

  วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) หัวหนางานประกันคณุภาพการศกึษาคณะศึกษาศาสตร  

  วท.บ.  (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุร ี  

      

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

  วท.ม. (เวชนิทัศน) แพทยศาสตร  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  

  วท.บ. (เวชนิทัศน) มหาวิทยาลยัมหิดล  

      

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

  ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

  ไมมี 

 4.2 ชวงเวลา 

  ไมมี 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  ไมมี 

 

5. ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1 คำอธิบายโดยยอ 

  ขอกำหนดในการทำวิทยานิพนธหรืองานวิจัย ตองเปนหัวขอที่เก่ียวของกับการประยุกต ใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลเทคนิคศึกษาและการฝกอาชีพ  โดยมีอาจารยที่ปรึกษาและคณาจารยประจำหลักสูตร คอยดูแลและ

ใหคำปรึกษา ทั้งนี้รายงานผลการวิจัยจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

  นักศึกษามีความรูและทักษะในการวิจัยที่สำคัญ คือ การกำหนดประเด็นปญหา วัตถุประสงค 

ขอบเขต  ผลที่คาดวาจะไดรับ การทบทวน วรรณกรรม การตั้งสมมติฐาน การสุมตัวอยาง การสรางและ

พัฒนาเครื่องมือการวิจัย การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานผลการวิจัย 

 5.3 ชวงเวลา 

  ปที่ 2  

 5.4 จำนวนหนวยกิต 

  12  หนวยกิต 

 5.5 การเตรียมการ 

  มีการกำหนดชั่วโมงการใหคำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ  ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงสราง

งานวิจัยทางเว็บไซตและปรับปรุงใหทันสมัย อีกทัง้มีตัวอยางในการทำวิทยานิพนธใหนักศึกษา 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

  ประเมินผลจากเนื้องานที่ไดศึกษาจากการสอบวิทยานิพนธ และประเมินผลตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และ

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพเิศษ  กลยุทธหรือกจิกรรมของนักศึกษา 

ดานความสามารถในการสื่อสาร  สนับสนุนใหนักศึกษานำเสนอผลงานวิชาการดวยภาษาไทยหรือ

ภาษาตางประเทศ ทั้งภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมี

การนำเสนอผลงานดวยภาษาอังกฤษในการประชุมวิชาการ

อยางนอยหนึ่งครั้งตอการศึกษาตลอดหลักสูตร 

ดานจริยธรรม  และจรรยาบรรณ 

ในการวิจัย 

 มีการใหคำแนะนำเก่ียวกับการอางอิงผลงานวิจัยของผูอ่ืน

อยางถูกตอง และใหคำแนะนำในการนำเสนอผลงานวิจัยของ

ตนเองทีม่ีความนาเชื่อถือในเชิงสถิต ิ

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรใูนแตละดาน 

 2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 

  2.1.1 ผลการเรียนรดูานคุณธรรม  จริยธรรม 

   นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดำเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยาง

ราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เก่ียวกับ

คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ที่ศึกษา  

รวมทั้งอาจารยตองมีคณุสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรม ดังนี ้

    (1) มีคุณธรรมและจริยธรรม อางอิงผลงานวิชาการของผูอ่ืนอยางถูกตอง รวมถึง 

การนำเสนอผลงานวิจัยของตนเองท่ีมีความนาเชื่อถือในเชิงสถิติ 

    (2) มีความสามารถในการทำงานเปนกลุมทั้งในฐานะสมาชิกของกลุมหรือในฐานะผูนำ 

มีจิตใจเปนประชาธิปไตย ซึ่งประกอบดวยการเสียสละทำงานเพื่อสวนรวม การเคารพรับฟงความคิดเห็น 

ของผูอ่ืน การเคารพในมติเสียงสวนใหญใหความสำคัญกับความเห็นสวนนอย 

    (3) ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

    (4) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

    (5) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชความรูตอบุคคล องคกร สงัคม และสิ่งแวดลอม 

    (6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิจัย

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

   ทั้งนี้ อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องประเด็นดังกลาวในกิจกรรม

การเรียนการสอน และการใหคำปรึกษาวิทยานิพนธ  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
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ไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ที่ศึกษา อีกทั้งอาจารยที่สอนตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรมตามที่

กลาวขางตนดวย 

  2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรดูานคณุธรรม  จริยธรรม 

   กำหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร  เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย  โดยเนน

การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ  โดยในการทำงานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่

ของการเปนผูนำกลุมและการเปนสมาชิกกลุม  มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทำการทุจริตในการสอบ  

นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม  จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  รวมทั้ง   

มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เชน  การยกยองนักศึกษาที่ทำดี  ทำประโยชนแกสวนรวม  

เสียสละ เปนตน 

  2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 

   (1) ประเมินจากความตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน  การสงงานตามกำหนด

ระยะเวลาที่มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม 

   (2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

   (3) ประเมินจากรายงานหรือผลงานวิชาการที่มีการนำเสนอผลงานของตนเองและ

อางอิงงานผอ่ืูนอยางถูกตอง 

   (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ในงานกลมุหรืองานเดี่ยวที่ไดรับมอบหมาย 

   (5) ประเมินจากปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบหรือการลอกงานผูอ่ืนมาสง 

 2.2 ความรู 

  2.2.1 ผลการเรียนรดูานความร ู

   นักศึกษาตองมีความรเูก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา  มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ความรเูก่ียวกับสาขาวิชาท่ีศึกษานั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพ่ือใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม 

ดังนั้นมาตรฐานความรคูวรครอบคลุมดานตาง ๆ ดังนี้ 

    (1) มีความรใูนวิชาซึ่งเปนรากฐานทางเทคโนโลยดีิจิทัลเทคนิคศึกษา 

    (2) มีความรูพ้ืนฐานในวิชาเฉพาะแขนง  โดยเฉพาะในรายวิชาที่สอดคลองกับหัวขอ

วิทยานิพนธ 

    (3) ศึกษาและวิเคราะหองคความรูใหมทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 

    (4) สามารถประยุกตใชความรูในสาขาวิชาดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาไดอยาง

เหมาะสม 

  2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรดูานความร ู

   ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทาง

ปฏบิัติในสภาพแวดลอมจริง  การทำรายงานหรือโครงงานในรายวิชา  การสัมมนา   โดยการศึกษาคนควา

ดวยตนเอง และการเชิญผูทรงคุณวุฒิมาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษเฉพาะเรื่อง 



มคอ. 2 

 - 44 -

  2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความร ู

   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏบิัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ 

   (1) การทดสอบยอย 

   (2) การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

   (3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ 

   (4) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 

   (5) ประเมินจากการสอบประมวลความรู 

   (6) ประเมินจากการสอบกลั่นกรองหัวขอวิทยานิพนธ 

   (7) ประเมินจากการสอบหัวขอวิทยานิพนธ 

   (8) ประเมินจากการสอบความกาวหนาวทิยานิพนธ 

   (9) ประเมินจากการสอบปองกันวิทยานิพนธ 

   (10) ประเมินจากการตีพิมพบทความทางวิชาการ 

 2.3 ทักษะทางปญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรดูานทักษะทางปญญา 

    (1) มีความคิดเปนระบบในการแกไขปญหา 

    (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

    (3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาไดอยางมีระบบ 

    (4) มีจินตนาการและความยืดหยนุในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม 

    (5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรเูพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรแูละเทคโนโลยีใหม ๆ 

  2.3.2 กลยุทธการสอนทีใ่ชในการพัฒนาการเรยีนรูดานทักษะทางปญญา 

   (1) จดักระบวนการเรียนรทูี่นักศึกษาเปนศูนยกลางในแตละรายวิชา โดยใหนักศึกษาได

ฝกฝนการคนควาหาขอมูลหรือทำโครงงานยอย 

   (2) มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรรูวมกัน   

   (3) การอภิปรายกลุม 

  2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนำเสนอรายงาน

หรือโครงงานในชั้นเรียน  รวมทั้งประเมินจากผลงานการทำวิทยานิพนธ เปนตน 

 2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

     (1) สามารถสื่อสารและสนทนากับกลมุคนหลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ 

     (2) มีสวนรวมในการชวยเหลือการแกปญหาสถานการณตาง ๆ 



มคอ. 2 

 - 45 -

     (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาประยุกตใชในการสื่อสารระหวางบุคคล 

     (4) มีความรับผิดชอบในการกระทำกิจกรรมของตนเองภายในกลุม 

     (5) สามารถเปนผูมีสวนรวมในการแกไขสถานการณทั้งสวนตวัและสวนรวม 

    (6) มีความรับผิดชอบตอผลการสื่อสารของตนเอง 

  2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง 

บคุคลและความรับผดิชอบ 

   ใชการสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมใหมีการทำงานเปนกลุม การทำงานที่ตองประสานงานกับ

ผูอ่ืน ตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน  หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผล

การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

   (1) สามารถทำงานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

   (2) มคีวามรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

   (3) สามารถปรับตวัเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติไดเปนอยางดี 

   (4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลอ่ืน 

   (5) มีภาวะผนูำ 

  2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุม       

ในชั้นเรียน และสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น

ของขอมูล 

 2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรดูานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

    (1) มีทักษะในการใชซอฟตแวรในการทำรายงาน บทความวิจัย และวิทยานิพนธ เชน 

โปรแกรมการจัดพิมพงาน การวาดกราฟ การคำนวณเชิงตัวเลข รวมถึงการนำเสนอผลงาน เปนตน 

    (2)  มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลแสดงสถิติเชิงประยุกตตอการแกปญหาที่เก่ียวของ 

    (3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

    (4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งการพูด การเขียนและการสือ่ความหมายโดยใชสัญลกัษณ 

  2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   จัดกิจกรรมการเรียนรใูนรายวิชาตาง ๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะ เชน  การทำรายงาน  

รวมถึงประเมินจากบทความวิจัยและวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ เปนตน 
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  2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรดูานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ประเมินจากผลงานของนักศึกษาในแตละวิชา เชน จากรายงาน การนำเสนอผลงาน รวมถึง

ประเมินจากบทความวิจัยและวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ เปนตน 

 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสรูายวิชา  

 (Curriculum Mapping) 

 3.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  (1) มีคุณธรรมและจริยธรรม อางอิงผลงานวิชาการของผูอ่ืนอยางถูกตอง รวมถึงการนำเสนอ

ผลงานวิจัยของตนเองท่ีมีความนาเชื่อถือในเชิงสถิต ิ

  (2) มีความสามารถในการทำงานเปนกลุมทั้งในฐานะสมาชิกของกลุมหรือในฐานะผูนำ มีจิตใจ

เปนประชาธิปไตย ซึ่งประกอบดวยการเสียสละทำงานเพ่ือสวนรวม การเคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน   

การเคารพในมติเสียงสวนใหญใหความสำคัญกับความเห็นสวนนอย 

  (3) ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

  (4) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

  (5) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชความรูตอบุคคล องคกร สงัคม และสิ่งแวดลอม 

  (6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิจัยตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน 

 3.2 ดานความร ู

  (1) มีความรใูนวิชาซึ่งเปนรากฐานทางเทคโนโลยดีิจิทัลเทคนิคศึกษา 

  (2) มีความรพ้ืูนฐานในวิชาเฉพาะแขนง  โดยเฉพาะในรายวชิาทีส่อดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ 

  (3) ศึกษาและวิเคราะหองคความรูใหมทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 

  (4) สามารถประยุกตใชความรใูนสาขาวิชาดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศกึษาไดอยางเหมาะสม 

 3.3 ดานทักษะทางปญญา 

  (1) มีความคิดเปนระบบในการแกไขปญหา 

  (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

  (3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาไดอยางมีระบบ 

  (4) มีจินตนาการและความยืดหยนุในการปรบัใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม 

  (5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 
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 3.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

  (1) สามารถสื่อสารและสนทนากับกลมุคนหลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ 

  (2) มีสวนรวมในการชวยเหลือการแกปญหาสถานการณตาง ๆ 

  (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาประยุกตใชในการสื่อสารระหวางบุคคล 

  (4) มีความรับผิดชอบในการกระทำกิจกรรมของตนเองภายในกลุม 

  (5) สามารถเปนผูมีสวนรวมในการแกไขสถานการณทั้งสวนตวัและสวนรวม 

  (6) มีความรับผิดชอบตอผลการสื่อสารของตนเอง 

 3.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) มีทักษะในการใชซอฟตแวรในการทำรายงาน บทความวิจัย และวิทยานิพนธ เชน โปรแกรม

การจัดพิมพงาน การวาดกราฟ การคำนวณเชิงตัวเลข รวมถึงการนำเสนอผลงาน เปนตน 

  (2)  มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลแสดงสถิติเชิงประยุกตตอการแกปญหาที่เก่ียวของ 

  (3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

  (4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 
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  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความร ู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

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

020515001 กลวิธีการสอนและการฝกอบรมวิชาชพี 
(Didactics and Vocational Training) 

2(2-0-4) 
                         

020515002 การบริหารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
(Vocational and Technical Education 
Administration) 

2(2-0-4) 
                         

020515003 ระเบียบวิธีวิจัยทางการอาชีวะและ 
เทคนิคศกึษา 
(Research Methodology in Vocational 
and Technical Education) 

3(3-0-6) 

                         

020515102 การออกแบบและผลิตส่ือเทคนิคศึกษา 
(Design and Production of 
Technical Education Media) 

2(1-2-3) 
                         

020515108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 
(Innovation and Digital Technology 
for Technical Education) 

2(2-0-4) 
                         

020515109 เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอรมทางเทคนิคศึกษา 
(Digital Platform Technology in 
Technical Education) 

2(1-2-3) 
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  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความร ู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

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

020515110 สัมมนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 
(Seminar in Digital Technology for 
Technical Education) 

2(1-2-3) 

                          

020515111 การวิจัยประยุกตทางเทคโนโลยีดจิิทัล
เทคนิคศกึษา 
(Applied Research in Digital 
Technology for Technical Education) 

2(1-2-3) 

                          

020515307 ดิจิทัลมีเดยีคอรสแวรเชิงปฏิสัมพันธขั้นสูง 
(Advanced Interactive Digital Media 
Courseware) 

2(2-0-4) 
                         

020515308 การผลิตดิจิทัลมีเดยีดวยเทคโนโลยีรวมสมัย 
(Contemporary Digital Media 
Technological Production) 

2(2-0-4) 
                         

020515309 การออกแบบดิจิทัลเพื่องานกราฟกและ
แอนิเมชัน 
(Digital Design for Graphic and 
Animation) 
 

2(2-0-4) 
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  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความร ู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

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

020515310 เทคโนโลยีสภาพแวดลอมการเรียนรูเชิง
เสมือน 
(Virtual Learning Environmental 
Technology) 

2(2-0-4) 

                         

020515311 การออกแบบระบบจัดการสื่อประสานผูใช 
(Design of User Interface 
Management System) 

2(2-0-4) 
                         

020515402 การออกแบบกราฟกเพ่ือสื่อสิ่งพิมพ 
(Graphic Design for Printed Media) 

2(2-0-4) 
                         

020515407 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพดิจิทัล 
(Digital Printed Media Design) 

2(2-0-4) 
                         

020515408 การพัฒนาแฟมสะสมงานดิจิทัลทาง
เทคนิคศกึษา 
(Development of Technical 
Education-Based Digital Portfolio) 

2(2-0-4) 

                         

020515409 การบริหารจัดการสื่อสิ่งพิมพดิจิทัล 
(Digital Printed Media Management) 

2(2-0-4) 
                         

020515501 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
(Radio and Television Broadcasting) 

2(2-0-4) 
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  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความร ู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

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

020515505 การบริหารจัดการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน 
(Management of Radio and 
Television Broadcasting) 

2(2-0-4) 

                         

020515506 สื่อสตรีมมิ่งเพื่อเทคนิคศกึษา  
(Streaming Media for Technical  
Education) 

2(2-0-4) 
                         

020515507 เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
(Technique of Radio Program 
Production) 

2(2-0-4) 
                         

020515508 เทคนิคการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 
(Technique of Television Program 
Production) 

2(2-0-4) 
                         

020515702 สถิติการศึกษา 
(Educational Statistics) 

3(3-0-6)                          

020515703 พ้ืนฐานทางการศกึษา 
(Fundamentals of Education) 

3(3-0-6)                          

020515704 หลักสูตรและการสอน 
(Curriculum and Instruction) 

3(3-0-6)                          
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  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความร ู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

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

020515705 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
(Innovation and Educational 
Technology) 

3(3-0-6) 
                         

020515706 จิตวิทยาการศึกษาสำหรับครู 
(Educational Psychology for 
Teacher) 

3(3-0-6) 
                         

020515707 การวัดและประเมินผลทางการศกึษา 
(Educational Measurement and 
Evaluation) 

3(3-0-6) 
                         

020515708 การวิจัยในชั้นเรียน  
(Classroom Action Research) 

3(3-0-6)                          

020515709 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 
(Professional Field Experience) 

6(0-12-6)                          

020515710 ปรัชญาการอาชีวศกึษา 
(Philosophy of Vocational 
Education) 

2(2-0-4) 
                         

020515801 การบริหารการผลิตทางอุตสาหกรรม 
(Industrial Production Administration) 

2(2-0-4)                          

020515802 การประกันคณุภาพงานอุตสาหกรรม 
(Quality Assurance in Industrial Work) 

2(2-0-4)                          
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  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความร ู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

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

020515804 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
ภาคอุตสาหกรรม 
(Human Resource Development  
in Industrial Sector) 

2(2-0-4) 

                         

020515806 การศึกษาอิสระทางเทคนิคศึกษา 
(Independent Study in Technical 
Education) 

2(1-2-3) 
                         

020515807 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลใน
ภาคอุตสาหกรรม 
(Innovation and Digital Technology 
in Industrial Sector) 

2(2-0-4) 

                         

020515901 วิทยานิพนธ 
(Thesis) 

12                          

020515902 สารนิพนธ 
(Master Project) 

 6                          
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4. ผลการเรียนรทูี่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes : ELO) 

  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) เปนหลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในการประยุกต 

และวิจัยดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตามความตองการของ

ภาครัฐและภาคเอกชนในปจจุบันใหมีคุณภาพในระดับสากล  นอกจากนี้ยังสงเสริมการพัฒนาและ 

การเผยแพรงานวิจัยดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา อันทำใหเกิดองคความรูใหม ทันตอการเปลี่ยนแปลง

ทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

ดิจิทัลเทคนิคศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีความคาดหวังตอการเรียนรขูองนักศึกษาในหลักสูตร 

ดังตอไปนี้ 

 4.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  ELO 1 (G)  มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการวิจัย รวมถึงการนำเสนอผลงานวิจัย

ของตนเองที่มีความนาเชื่อถือในเชิงสถิติ สามารถทำงานเปนกลุมในฐานะสมาชิกของกลุม มีจิตใจ 

เปนประชาธิปไตย สามารถแกไขขอขัดแยงตามลำดับความสำคัญ เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย 

  ELO 2 (S)  มีความสามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูตอบุคคล องคกร

สังคมและสิ่งแวดลอม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ

วิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิจัยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 4.2 ดานความร ู

  ELO 3 (S)  มีความสามารถใชความรใูนวิชาชีพซึ่งเปนรากฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 

มีความรพ้ืูนฐานในวิชาเฉพาะแขนง คนพบองคความรูใหม มีความสามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชา

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาไดอยางเหมาะสม 

 4.3 ดานทักษะทางปญญา 

  ELO 4 (S)  มีความคิดเปนระบบและมีวิจารณญาณที่ดี สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและ 

สรปุประเด็นปญหาและความตองการ สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิค

ศึกษาไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ELO 5 (S) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม    

ในการบูรณาการหรือตอยอดองคความรจูากเดิมไดอยางสรางสรรค 

 4.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

  ELO 6 (G)  มีความสามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกแกการแกปญหา

สถานการณตาง ๆ ในกลุม ทั้งในบทบาทของผนูำ หรือในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน 

  ELO 7 (S) มีความสามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบ

ในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม สามารถแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณ 

ทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม มีความรับผิดชอบ 

การพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
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 4.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    

  ELO 8 (S)  มีทักษะการใชซอฟตแวรในการทำผลงานวิชาการ มีทักษะในการวิเคราะหขอมูล

สารสนเทศตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งการพูด การเขียน 

และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 
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ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนรตูามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) กับผลการเรียนรทูี่คาดหวัง (ELO) 

 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 

(G) 

ELO 2 

(S) 

ELO 3 

(S) 

ELO 4 

(S) 

ELO 5 

(S) 

ELO 6 

(G) 

ELO 7 

(S) 

ELO 8 

(S) 

TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4 

1.5, 1.6 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

3.1, 3.2 3.3, 3.4, 

3.5 

4.1, 4.2 4.3, 4.4, 

4.5, 4.6 

5.1, 5.2, 

5.3, 5.4 

1.  ดานคณุธรรม จริยธรรม         

(1) มีคุณธรรมและจรยิธรรม อางอิงผลงานวิชาการของผอ่ืูนอยางถูกตอง รวมถึงการนำเสนอ

 ผลงานวิจัยของตนเองที่มีความนาเช่ือถือในเชิงสถิต ิ

        

(2) มีความสามารถในการทำงานเปนกลุมทั้งในฐานะสมาชิกของกลุมหรือในฐานะผนูำ 

 มีจิตใจเปนประชาธิปไตย ซึ่งประกอบดวยการเสียสละทำงานเพ่ือสวนรวม การเคารพ

 รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การเคารพในมติเสียงสวนใหญใหความสำคัญกับ

 ความเห็นสวนนอย 

        

(3) ตระหนักในคณุคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัยสุจริต         

(4) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม         

(5) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชความรูตอบุคคล องคกร สังคม และสิ่งแวดลอม         

(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิจัย

 ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 

(G) 

ELO 2 

(S) 

ELO 3 

(S) 

ELO 4 

(S) 

ELO 5 

(S) 

ELO 6 

(G) 

ELO 7 

(S) 

ELO 8 

(S) 

TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4 

1.5, 1.6 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

3.1, 3.2 3.3, 3.4, 

3.5 

4.1, 4.2 4.3, 4.4, 

4.5, 4.6 

5.1, 5.2, 

5.3, 5.4 

2.  ดานความรู         

(1) มีความรใูนวิชาซึ่งเปนรากฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา         

(2) มีความรูพ้ืนฐานในวิชาเฉพาะแขนง โดยเฉพาะในรายวิชาท่ีสอดคลองกับหัวขอ

 วิทยานิพนธ 

        

(3) ศึกษาและวิเคราะหองคความรใูหมทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา         

(4) สามารถประยุกตใชความรูในสาขาวิชาดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาไดอยาง

 เหมาะสม 
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 

(G) 

ELO 2 

(S) 

ELO 3 

(S) 

ELO 4 

(S) 

ELO 5 

(S) 

ELO 6 

(G) 

ELO 7 

(S) 

ELO 8 

(S) 

TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4 

1.5, 1.6 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

3.1, 3.2 3.3, 3.4, 

3.5 

4.1, 

4.2 

4.3, 4.4, 

4.5, 4.6 

5.1, 5.2, 

5.3, 5.4 

3.  ดานทักษะทางปญญา         

(1) มีความคิดเปนระบบในการแกไขปญหา         

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ         

(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษาไดอยางมี

 ระบบ 

        

(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรทูี่เก่ียวของอยางเหมาะสม         

(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรู

 ตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรแูละเทคโนโลยีใหม ๆ 
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 

(G) 

ELO 2 

(S) 

ELO 3 

(S) 

ELO 4 

(S) 

ELO 5 

(S) 

ELO 6 

(G) 

ELO 7 

(S) 

ELO 8 

(S) 

TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4 

1.5, 1.6 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

3.1, 3.2 3.3, 3.4, 

3.5 

4.1, 

4.2 

4.3, 4.4, 

4.5, 4.6 

5.1, 5.2, 

5.3, 5.4 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ         

(1) สามารถสื่อสารและสนทนากับกลมุคนหลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ         

(2) มีสวนรวมในการชวยเหลือการแกปญหาสถานการณตาง ๆ         

(3) สามารถใชความรใูนศาสตรมาประยุกตใชในการสื่อสารระหวางบุคคล         

(4) มีความรับผิดชอบในการกระทำกจิกรรมของตนเองภายในกลมุ         

(5) สามารถเปนผมูีสวนรวมในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม         

(6) มีความรับผิดชอบตอผลการสื่อสารของตนเอง         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 มคอ. 2 

- 59 - 



มคอ. 2 

 - 60 - 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 

(G) 

ELO 2 

(S) 

ELO 3 

(S) 

ELO 4 

(S) 

ELO 5 

(S) 

ELO 6 

(G) 

ELO 7 

(S) 

ELO 8 

(S) 

TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4 

1.5, 1.6 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

3.1, 3.2 3.3, 3.4, 

3.5 

4.1, 

4.2 

4.3, 4.4, 

4.5, 4.6 

5.1, 5.2, 

5.3, 5.4 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ         

(1) มีทักษะในการใชซอฟตแวรในการทำรายงาน บทความวิจัย และวิทยานิพนธ เชน 

 โปรแกรมการจัดพิมพงาน การวาดกราฟ การคำนวณเชิงตัวเลข รวมถึงการ

 นำเสนอผลงาน เปนตน 

        

(2)  มีทักษะในการวิเคราะหขอมลูแสดงสถิตเิชิงประยุกตตอการแกปญหาที่เก่ียวของ         

(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยไดอยาง

 เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

        

(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใช

 สัญลักษณ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรทูี่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรสูรายวิชา 

 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 
(G) 

ELO 2 
(S) 

ELO 3 
(S) 

ELO 4 
(G) 

ELO 5 
(S) 

ELO 6 
(G) 

ELO 7 
(S) 

ELO 8 
(S) 

TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 

1.5, 1.6 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 

3.1, 3.2 3.3, 3.4, 
3.5 

4.1, 4.2 4.3, 4.4, 
4.5, 4.6 

5.1, 5.2, 
5.3, 5.4 

020515001 กลวิธีการสอนและการฝกอบรมวิชาชีพ 
(Didactics and Vocational Training) 

2(2-0-4)     
 

   

020515002 การบริหารการอาชีวะและเทคนคิศึกษา 
(Vocational and Technical Education  
Administration) 

2(2-0-4) 
     

 

  

020515003 ระเบียบวิธีวิจัยทางการอาชีวะและเทคนิค  
ศึกษา 
(Research Methodology in Vocational 
and Technical Education) 

3(3-0-6) 

 

 

  

  

  

020515102 การออกแบบและผลติสื่อเทคนิคศกึษา 
(Design and Production of Technical 
Education Media) 

2(1-2-3) 

  

 

 

 

 

  

020515108 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเทคนิคศึกษา 
(Innovation and Digital Technology  
for Technical Education) 

2(2-0-4) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรสูรายวิชา 

 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 
(G) 

ELO 2 
(S) 

ELO 3 
(S) 

ELO 4 
(G) 

ELO 5 
(S) 

ELO 6 
(G) 

ELO 7 
(S) 

ELO 8 
(S) 

TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 

1.5, 1.6 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 

3.1, 3.2 3.3, 3.4, 
3.5 

4.1, 4.2 4.3, 4.4, 
4.5, 4.6 

5.1, 5.2, 
5.3, 5.4 

020515109 เทคโนโลยีดจิิทัลแพลตฟอรมทางเทคนิคศึกษา 
(Digital Platform Technology in 
Technical Education) 

2(1-2-3) 
 

 

 
 

 
 

  

020515110 สัมมนาทางเทคโนโลยีดิจิทลัเทคนิคศึกษา 
(Seminar in Digital Technology for  
Technical Education) 

2(1-2-3) 
 

 

 
 

    

020515111 การวิจัยประยุกตทางเทคโนโลยีดจิิทัล 
เทคนิคศึกษา 
(Applied Research in Digital  
Technology for Technical Education) 

2(1-2-3) 

 

 

   

 

  

020515307 ดิจิทัลมเีดียคอรสแวรเชิงปฏิสมัพันธขั้นสูง 
(Advanced Interactive Digital Media  
Courseware) 

2(2-0-4) 
 

 

 
 

 
 

  

020515308 การผลิตดจิิทัลมีเดียดวยเทคโนโลยีรวมสมัย 
(Contemporary Digital Media  
Technological Production) 

2(2-0-4) 
 

 

 
 

 
 

  

 

- 62 - 

มคอ. 2 



มคอ. 2 

 - 63 - 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรสูรายวิชา 
 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 
(G) 

ELO 2 
(S) 

ELO 3 
(S) 

ELO 4 
(G) 

ELO 5 
(S) 

ELO 6 
(G) 

ELO 7 
(S) 

ELO 8 
(S) 

TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 

1.5, 1.6 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 

3.1, 3.2 3.3, 3.4, 
3.5 

4.1, 4.2 4.3, 4.4, 
4.5, 4.6 

5.1, 5.2, 
5.3, 5.4 

020515309 การออกแบบดิจิทัลเพ่ืองานกราฟกและ 
แอนิเมชัน 
(Digital Design for Graphic and  
Animation) 

2(2-0-4) 

        

020515310 เทคโนโลยีสภาพแวดลอมการเรียนร ู
เชิงเสมือน 
(Virtual Learning Environmental  
Technology) 

2(2-0-4) 

        

020515311 การออกแบบระบบจดัการสื่อประสานผูใช 

บนเว็บแอปพลิเคชัน 
(Design of User Interface Management  
System for Web Applications)  

2(2-0-4) 

        

020515402 การออกแบบกราฟกเพ่ือสื่อสิ่งพิมพ 
(Graphic Design for Printed Media) 

2(2-0-4)         

020515407 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพดจิิทัล 
(Designing Digital Printed Media) 

2(2-0-4)         

020515408 การพัฒนาแฟมสะสมงานดิจิทัลเทคนิคศึกษา 
(Development of Technical Education- 
Based Digital Portfolio) 

2(2-0-4) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรสูรายวิชา 

 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 
(G) 

ELO 2 
(S) 

ELO 3 
(S) 

ELO 4 
(G) 

ELO 5 
(S) 

ELO 6 
(G) 

ELO 7 
(S) 

ELO 8 
(S) 

TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 

1.5, 1.6 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 

3.1, 3.2 3.3, 3.4, 
3.5 

4.1, 4.2 4.3, 4.4, 
4.5, 4.6 

5.1, 5.2, 
5.3, 5.4 

020515409 การจัดการสื่อสิ่งพิมพดิจิทัล 
(Digital Printed Media Management) 

2(2-0-4)         

020515501 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
(Radio and Television Broadcasting) 

2(2-0-4)         

020515505 การบริหารจัดการวิทยุกระจายเสียงและ 
วิทยุโทรทัศน 
(Management of Radio and  
Television Broadcasting) 

2(2-0-4) 

        

020515506 สื่อสตรีมมิ่งเพ่ือเทคนคิศึกษา 
(Streaming Media for Technical  
Education) 

2(2-0-4) 
        

020515507 เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
(Techniques of Radio Program  
Production) 

2(2-0-4) 
        

020515508 เทคนิคการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 
(Techniques of Television Program  
Production) 

2(2-0-4) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรสูรายวิชา 

 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 
(G) 

ELO 2 
(S) 

ELO 3 
(S) 

ELO 4 
(G) 

ELO 5 
(S) 

ELO 6 
(G) 

ELO 7 
(S) 

ELO 8 
(S) 

TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 

1.5, 1.6 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 

3.1, 3.2 3.3, 3.4, 
3.5 

4.1, 4.2 4.3, 4.4, 
4.5, 4.6 

5.1, 5.2, 
5.3, 5.4 

020515702 สถิติการศึกษา 
(Educational Statistics) 

3(3-0-6)         

020515703 พ้ืนฐานทางการศึกษา 
(Fundamentals of Education) 

3(3-0-6)         

020515704 หลักสตูรและการสอน 
(Curriculum and Instruction) 

3(3-0-6)         

020515705 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
(Innovation and Educational  
Technology) 

3(3-0-6) 
        

020515706 จิตวิทยาการศึกษาสำหรับคร ู
(Educational Psychology for  
Teacher) 

3(3-0-6) 
        

020515707 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
(Educational Measurement and  
Evaluation) 

3(3-0-6) 
        

020515708 การวิจัยในชั้นเรียน 
(Classroom Action Research) 

3(3-0-6)         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรสูรายวิชา 

 

ผลการเรียนรตูามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 
(G) 

ELO 2 
(S) 

ELO 3 
(S) 

ELO 4 
(G) 

ELO 5 
(S) 

ELO 6 
(G) 

ELO 7 
(S) 

ELO 8 
(S) 

TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 

1.5, 1.6 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 

3.1, 3.2 3.3, 3.4, 
3.5 

4.1, 4.2 4.3, 4.4, 
4.5, 4.6 

5.1, 5.2, 
5.3, 5.4 

020515709 การฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
(Professional Field Experience) 

6(0-12-6)         

020515710 ปรัชญาการอาชีวศึกษา 
(Philosophy of Vocational Education) 

2(2-0-4)         

020515801 การบริหารการผลติทางอุตสาหกรรม 
(Industrial Production Administration) 

2(2-0-4)         

020515802 การประกันคณุภาพงานอุตสาหกรรม 
(Quality Assurance in Industrial Work) 

2(2-0-4)         

020515804 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาค 
อุตสาหกรรม 
(Human Resource Development in  
Industrial Sector) 

2(2-0-4) 

        

020515806 การศึกษาอิสระทางเทคนิคศึกษา 

(Independent Study in Technical  

Education) 

2(1-2-3) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรสูรายวิชา 

 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 

(G) 

ELO 2 

(S) 

ELO 3 

(S) 

ELO 4 

(G) 

ELO 5 

(S) 

ELO 6 

(G) 

ELO 7 

(S) 

ELO 8 

(S) 

TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF TQF 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4 

1.5, 1.6 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

3.1, 3.2 3.3, 3.4, 

3.5 

4.1, 4.2 4.3, 4.4, 

4.5, 4.6 

5.1, 5.2, 

5.3, 5.4 

020515807 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลในภาค 
อุตสาหกรรม 
(Innovation and Digital Technology in 
Industrial Sector) 

2(2-0-4) 

        

020515901 วิทยานิพนธ 

(Thesis) 

12 
        

020515902 สารนิพนธ 

(Master Project) 

6 
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หมวดที่  5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน  (เกรด) 
  เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2560 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กำหนดไวในแตละรายวิชา 
ใชวิธีทวนสอบจากคะแนนทดสอบ งานที่มอบหมาย และการนำเสนองานในชั้นเรียน  เมื่อมีการทดสอบ    
ในแตละรายวิชาเรียบรอยแลว  ผูสอนตองจัดเวลาสำหรับทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกครั้งตาม
ลักษณะของรายวชิาที่แตกตางกัน 
 

3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  3.1   แผน ก แบบ ก 2 
   (1)   สอบผานรายวิชาครบถวนตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตร 
   (2) ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
   (3) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ี
แตงตั้งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขา
รับฟงได 
   (4) การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ (ระบุ) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ 
ตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ 
(Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว จำนวน 1 เรื่อง 
   (5) เกณฑอ่ืน ๆ 
    5.1 กรณีที่เรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมวิชาอื่นเพ่ิมเติม โดยไมนับหนวยกติตองมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกำหนด 
    5.2 สอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  3.2 แผน ข   
   (1) สอบผานรายวิชาครบถวนตามที่กำหนดไวในหลักสูตร 

  (2) ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
  (3) สอบผานการสอบประมวลความรู ดวยขอเขียนและปากเปลา 

   (4) เสนอสารนิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการที่
แตงตั้งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขา
รับฟงได 
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  (5) สารนิพนธหรือสวนหนึ่งของสารนิพนธจะตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

ที่สืบคนได จำนวน 1 เรื่อง 

   (6) เกณฑอ่ืน ๆ 

    6.1 กรณีที่เรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมวิชาอื่นเพ่ิมเติม โดยไมนับหนวยกิตตองมี

ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกำหนด 

    6.2 สอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 

 

หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 

  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย

และคณะ รวมถึงขอกำหนดหรือขอบังคับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

ตลอดจนขอมูลหลักสูตรที่สอน พรอมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบตาง ๆ การใชและผลิตสื่อการสอนเพ่ือเปน

การพัฒนาการสอนที่เนนการวิจัยเปนฐานของอาจารย 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

  (1)  สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและ 

งานวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทำวิจัย การสนันสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองคกรตางๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อ

เพ่ิมพูนประสบการณ  สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรอูยางตอเนื่อง 

  (2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

  (1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ

คุณธรรม 

  (2) มีการกระตุนใหอาจารยทำผลงานทางวิชาการ และตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

  (3) สงเสริมการทำวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลัก เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และมี 

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

  (4) จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัย 

  (5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลมุวิจัยตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

  (6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 

  การประกันคุณภาพหลักสูตรเปนการดำเนินการภายใตการกำกับมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ CUPT-QA  โดยให

รายงานผลการดำเนินการตามเกณฑดังกลาวทุกป  ทั้งนี้ เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดำเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร (1) ทุกขอ และผานการประเมิน มีการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ AUN-QA 

ระดับหลักสูตร ตามวงรอบที่กำหนด 

 

2. บัณฑิต 

  สำหรับความตองการกำลังคนสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษานั้น คาดวามีความตองการ

กำลังคนที่สูงมาก ทั้งนี้ คณะโดยความรวมมือกับมหาวิทยาลัยจัดการสำรวจความตองการแรงงานและ 

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพ่ือนำขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัย

อันเก่ียวกับการประมาณความตองการของตลาดแรงงาน เพ่ือนำมาใชในการวางแผนการรับนักศึกษา 

 

3. นักศึกษา 

 3.1 การใหคำปรึกษาดานวชิาการและอ่ืน ๆ แกนักศึกษา 

  มีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการทำ

วิทยานิพนธสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาได  โดยอาจารยที่ปรึกษาจะกำหนดชั่วโมงใหคำปรึกษา 

(Office Hours) เพ่ือใหนักศึกษาเขาปรึกษาได โดยมีการประสานการนัดหมายอยางเปนระบบ 

 3.2 การอุทธรณของนักศึกษา 

  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคำรองขอดู

กระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได หรือ

สามารถดำเนินการอุทธรณได 

 

4. คณาจารย 

 4.1 การรับอาจารยใหม 

  4.1.1 มีการรับอาจารยใหม โดยคัดเลือกตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย 

  4.1.2 มีคุณวุฒิเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558  ขอ 10.3 

  4.1.3 มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 

  4.1.4 มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

และมีประสบการณทำวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
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 4.2 การพัฒนาอาจารย 

  สนับสนุนใหอาจารยไดรวมสัมมนา ฝกอบรม ดูงาน เพ่ือรับวิทยาการใหม ๆ ในวิชาชีพ เพิ่มศักยภาพ

ดานการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยรวมปฏิบัติงานกับหนวยงานวิชาชีพที่เก่ียวของ เพ่ือนำ

ผลงานมาพัฒนาการเรียนการสอน สรางแรงจูงใจในการทำผลงานวิชาการ 

 4.3 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

  คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน   

การสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสำหรับ

การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทำใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิต

ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผเูรียน 

 5.1 หลักสูตร 

  มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูกำกับดูแลและคอยใหคำแนะนำแนวปฏิบัติใหแกอาจารย

ประจำหลักสูตรและบุคลากรท่ีเก่ียวของ โดยท่ีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอน

รวมกบัผบูริหารของคณะและอาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูลโดยมีการประเมินความพึงพอใจหลักสูตร

และการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ทั้งหมด สำหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการ

ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการบริหารจัดการในการเปดรายวิชาตาง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เนน

การพัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรูของนักศึกษา โดยสนองความตองการของตลาดแรงงานและ

ความตองการของประเทศ ทั้งนี้ จะมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 

 5.2 การเรียนการสอน 

  มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูกำกับดูแลพิจารณาการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา   

โดยคำนึงถึงความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัยของอาจารยที่

ไดรับมอบหมายใหสอนในวิชานั้น ๆ เนนการใชเทคนิคการสอนที่เนนการวิจัยเปนฐานและการเรียนแบบ 

ใชปญหาเปนฐาน  รวมถึงการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำการเรยีนร ูOBE.3 และ OBE.4  เพ่ือให

นักศึกษาไดรับความรู ประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง รวมถึงการพิจารณา

กำหนดหัวขอวิทยานิพนธ/สารนิพนธ การกำหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธที่เหมาะสมกับ

หัวขอ เพื่อสามารถใหคำปรึกษาตั้งแตกระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการสอบปองกันวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 

และการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาจนสำเร็จการศึกษา 

 5.3 การประเมินผูเรียน 

  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผกูำกับขอมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยกำกับ

การประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (OBE.5 OBE.6 และ OBE.7) และการประเมิน
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วิทยานิพนธ/สารนิพนธ เพ่ือสะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได ใหขอมูลที่ชวยให

ผูสอนและผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไปดวย  ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบ

ประเมินตองใหความสำคัญกับการกำหนดเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ 

และวิธีการใหเกรดที่สะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนร ู

 6.1 การบริหารงบประมาณ 

  คณะจัดสรรงบประมาณแผนดินและเงินรายได เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

โดยการบริหารงบประมาณเปนไปตามระเบียบ/ประกาศ มหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาเปนไปตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของ 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยเูดิม 

  มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานหนังสือ ตำรา และการสืบคนผานฐานขอมูล  โดยมีสำนักหอสมุดกลาง

ที่มีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอ่ืน ๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน สวนระดับคณะมีหนังสือ

ตำราเฉพาะทาง รวมทั้งมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง 

 6.3 การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

  คณะประสานงานกับสำนักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูล

เพ่ือการสืบคน แหลงเรียนร ูและสื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ เพ่ือบริการใหอาจารยและนักศกึษาไดคนควาและ

ใชประกอบการเรียนการสอน  ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวม

ในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จำเปน ในสวนของคณะมีหองสมุด เพื่อบริการหนังสือ 

ตำรา หรือวารสารเฉพาะทาง และมีการจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมือ

มัลติมเีดยีโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร Wifi ติดตั้งประจำอยใูนทุกหองเรียนระดับบัณฑิตศึกษา เปนตน 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  อาจารยประจำหลักสูตรสำรวจความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา 

โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาและอาจารย เพ่ือจัดทำงบประมาณ

ประจำปในการจัดหาทรัพยากรใหพอเพียงตอความตองการในการเรียนการสอน 
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7. การกำหนดตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำป ตามตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในหมวดที่ 7         

การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ตามระบบ

และเกณฑการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 

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

1. อาจารยประจำหลกัสตูรอยางนอยรอยละ 80 มสีวนรวมในการประชมุ

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน การดำเนินงานหลักสตูร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐาน

คุณวุฒสิาขา/สาขาวิชา (ถามี)      
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ OBE.3 และ OBE.4 อยางนอยกอน

การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวชิา      
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผล 

การดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ OBE.5 

และ OBE.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปดสอน 

ใหครบทุกรายวชิา      
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ OBE.7  

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศกึษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู

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

ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา      
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ

การประเมินผล การเรียนร ูจากผลการประเมินการดำเนินงานที่

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

การจัดการเรยีนการสอน      
9. อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง      
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป      
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตีอ 

คุณภาพหลักสตูรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 -  

 

 

 

 

 

 
12. ระดบัความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม  

เฉลี่ยไมตำ่กวา 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 - - 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

  กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

นั้นพิจารณาจากตัวผูเรียน  โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ หัวขอวามีความเขาใจหรือไม 

โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโตตอบของนักศึกษา  

การตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถ

ประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทำใหผูเรียนเขาใจได กจ็ะตอง

มีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน  การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนจะสามารถชี้ไดวาผูเรียน 

มีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดำเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนในโอกาสตอไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

  ใหนักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดานทั้งดานทักษะกลยุทธ การสอน การตรงตอเวลา 

การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนัน้จะกระทำอยางตอเนื่องทุก 3 ป  โดยเนนการติดตามประเมิน

นักศึกษาวามีขีดความสามารถทางการวิจัยมากนอยแคไหน และยังออนดอยดานใด ซึ่งจะมีการรวบรวม

ขอมูลท้ังหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอน

ทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา 
 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดหลักสูตร 

  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำป  ตามดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวย ผทูรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับ

การแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้ 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดำเนินการครบ 5 ขอ 

ตามตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน 

มีการดำเนินการครบ 8 ขอ 

ตามตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน 

มีการดำเนินการครบ 12 ขอ 

  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดกำหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี

ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร

อยางตอเนื่องทุก 5 ป 
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 4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

  จากการรวบรวมขอมูล จะทำใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตละ

รายวิชา กรณทีี่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันท ีซึ่งก็จะเปน

การปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทำไดตลอดเวลาที่พบปญหา สำหรับการปรับปรงุหลักสูตรทั้ง

ฉบับนั้น จะกระทำทุก 5 ป ท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผใูชบัณฑิต 
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ภาคผนวก 
 

ก. แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของหลักสูตร 

ข. ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร 

ค. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ง. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 พ.ศ. 2560 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

จ. ผลงานวิชาการอาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผูสอน 

ฉ. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

ช. รายละเอียดการปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 

 

แผนภูมิแสดงความตอเนือ่งของหลักสูตร 
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แผนภูมิแสดงความตอเนือ่งของหลักสูตร 

แผน ก  แบบ ก 2 
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มคอ. 2 

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

020515003 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ

อาชีวะและเทคนิคศึกษา 

 (Research Methodology 

in Vocational and 

Technical Education) 

 3(3-0-6) 

020515XXX วิชาเลือกกลุมวิชา 

 (Elective Courses) 

 2(2-0-4) 

020515XXX วิชาเลือกกลุมวิชา 

 (Elective Courses) 

 2(2-0-4) 

0205157XX วิชาเลือกการศึกษา 

 (Elective Educational Courses) 

 X(X-X-X) 

020515108 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทัลเทคนิคศึกษา 

 (Innovation and Digital 

Technology for Technical 

Education) 

 2(2-0-4) 

020515102 การออกแบบและผลติสื่อ

เทคนิคศึกษา 

 (Design and Production 

of Technical Education 

Media)  

 2(1-2-3) 

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

020515109 เทคโนโลยีดิจิทลัแพลตฟอรม

ทางเทคนิคศึกษา 

 (Digital Platform 

Technology in 

Technical Education)  

 2(1-2-3) 

ปที ่2  ภาคการศกึษาที ่1 

020515001 กลวิธีการสอนและ 

การฝกอบรมวิชาชีพ 

 (Didactics and 

Vocational Training) 

2(2-0-4) 

020515XXX วิชาเลือกกลุมวิชา 

 (Elective Courses) 

 2(2-0-4) 

0205158XX วิชาเลือกเทคนิค 

 (Technical Elective 

Courses) 

 2(X-X-X) 

020515901 วิทยานิพนธ 3 

 (Thesis) 

 

020515002 การบริหารการอาชีวะ 

และเทคนิคศึกษา 

 (Vocational and 

Technical Education 

Administration) 

 2(2-0-4) 

ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

020515901 วิทยานิพนธ 9 

 (Thesis) 
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แผน ข 
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มคอ. 2 

020515111 การวิจัยประยุกตทาง

เทคโนโลยีดิจิทลัเทคนิค

ศึกษา  

 (Applied Research in 

Digital Technology for 

Technical Education) 

 2(1-2-3) 

ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

020515001 กลวิธีการสอนและ 

การฝกอบรมวิชาชีพ 

 (Didactics and 

Vocational Training) 

2(2-0-4) 

020515XXX วิชาเลือกกลุมวิชา 

 (Elective Courses) 

 2(2-0-4) 

0205158XX วิชาเลือกเทคนิค 

 (Technical Elective 

Courses) 

 2(X-X-X) 

020515902 สารนิพนธ 3 

 (Master Project) 

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

020515003 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ

อาชีวะและเทคนิคศึกษา 

 (Research Methodology 

in Vocational and 

Technical Education) 

 3(3-0-6) 

020515XXX วิชาเลือกกลุมวิชา 

 (Elective Courses) 

 2(2-0-4) 

020515XXX วิชาเลือกกลุมวิชา 

 (Elective Courses) 

 2(2-0-4) 

0205157XX วิชาเลือกการศึกษา 

 (Elective Educational 

Courses) 

 X(X-X-X) 

0205157XX วิชาเลือกการศึกษา 

 (Elective Educational Courses) 

 X(X-X-X) 

020515108 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทัลเทคนิคศึกษา 

 (Innovation and Digital 

Technology for Technical 

Education) 

 2(2-0-4) 

020515102 การออกแบบและผลติสื่อ

เทคนิคศึกษา 

 (Design and Production 

of Technical Education 

Media)  

 2(1-2-3) 

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

020515109 เทคโนโลยีดิจิทลัแพลตฟอรม

ทางเทคนิคศึกษา 

 (Digital Platform 

Technology in 

Technical Education)  

 2(1-2-3) 

ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

020515002 การบริหารการอาชีวะ 

และเทคนิคศึกษา 

 (Vocational and 

Technical Education 

Administration) 

 2(2-0-4) 

020515110 สัมมนาทางเทคโนโลยี

ดิจิทัลเทคนิคศึกษา 

 (Seminar in Digital 

Technology for 

Technical Education) 

 2(1-2-3) 

020515902 สารนิพนธ 3 

 (Master Project) 



มคอ. 2 

 - 80 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร 
 

 โครงสรางรหัสวชิาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา

ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

ไดกำหนดเปนระบบ 9 หลัก 

                                                                              1-2    3-4      5       6       7      8-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 = คณะวิศวกรรมศาสตร 

02 = คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
03 = วิทยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
04 = คณะวิทยาศาสตรประยุกต 
05 = คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
06 = คณะเทคโนโลยแีละการจัดการอตุสาหกรรม 
07 = คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
08 = คณะศิลปศาสตรประยุกต 
09 = บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน 
10 = บัณฑิตวิทยาลยั 
11 = คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ   

ภาควิชา 

01 = ครศุาสตรเคร่ืองกล 

02 = ครุศาสตรไฟฟา 

03 = ครุศาสตรโยธา 

04 = คอมพิวเตอรศกึษา 

05 = ครุศาสตรเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

06 = บริหารเทคนิคศกึษา 

ระดับการศึกษา 
1 = ปวช. 
2 = ปวส. 
3 = ปริญญาตร ี

5 = ปริญญาโท 
7 = ปริญญาเอก   

0 = วิชาบังคบั 
1 = วิชาเฉพาะสาขา 
2 = วิชาเลือกเฉพาะสาขา 
3 = วิชาเลือกกลุมวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย   
4 = วิชาเลือกกลุมวิชาเทคโนโลยสีื่อสิ่งพิมพดิจิทัล 
5 = วิชาเลือกกลุมวิชาเทคโนโลยีสื่อวิทยุกระจายเสยีง  
      วิทยโุทรทัศน และสื่อสตรีมมิ่ง 
7 = วิชาเลือกการศึกษา 
8 = วิชาเลือกเทคนิค 
9 = วิทยานิพนธ/สารนิพนธ 

ลำดับรายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ 

1 = เทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศกึษา (MET) 

2 = เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

      เพื่อการศึกษา (MICT) 
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ภาคผนวก ค 

 

คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2560 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก จ 

 

ผลงานวิชาการอาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผูสอน 
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ผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 
ผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

1.   อาจารย ดร.ธีรพงษ วิริยานนท 

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

เสริมสรางทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ.”  วารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม

พระจอมเกลาพระนครเหนือ.  ปที่ 11 ฉบับที่ 1 : 187-196. 

ธีรพงษ วิริยานนท.  (2562).  “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับผูประเมินสมรรถนะวิชาชีพ 

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

กนิษฐา บางภูภมร และธีรพงษ วิริยานนท.  (2562).  “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบหองเรียน

กลับดานรวมกับการเรียนรูแบบนำตนเองเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี.”  วารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม พระจอมเกลาพระนครเหนือ.  

ปที่ 10 ฉบับที่ 2 : 41-50. 

จอมสุรางค ลิปประเสริฐกุล และธีรพงษ วิริยานนท.  (2562).  “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบชุมชน

การเรียนรู เพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรคและการทำงานเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.”  

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

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

การเรียนการสอนสำหรับคอมพิวเตอรพกพาแบบหนาจอสัมผัส.”  วารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ.  ปท่ี 8 ฉบับที่ 1 : 63-71. 

 

2. รองศาสตราจารย ดร.กฤษมันต วัฒนาณรงค 

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

ลำดับ 
กลุมรายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒ ิ

(เทคโนโลยีดจิิทัลเทคนิคศกึษา) 
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รายวิชาในหลักสูตร 

1 ความรูและกระบวนการแสวงหา

ความรูชั้นสูงสำหรับการแกปญหาที่

ซับซอน 

1.  วิเคราะหและสังเคราะหวิวัฒนา 

     การแนวคิดทางการศึกษา 

     กระบวนการเรียนการสอนและ 

     การฝกอาชีพ 

 

020515001 กลวิธีการสอนและการฝกอบรมวิชาชีพ 

(Didactics and Vocational Training) 

2(2-0-4) 

020515703 พื้นฐานทางการศึกษา 

(Fundamentals of Education) 

3(3-0-6) 

020515704 หลักสูตรและการสอน 

(Curriculum and Instruction) 

3(3-0-6) 

020515705 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

(Innovation and Educational Technology) 

3(3-0-6) 

020515706 จิตวิทยาการศึกษาสำหรับคร ู

(Educational Psychology for Teacher) 

3(3-0-6) 

020515707 การวัดและประเมนิผลทางการศึกษา 

(Educational Measurement and Evaluation) 

3(3-0-6) 

020515708 การวิจัยในชัน้เรียน 

(Classroom Action Research) 

3(3-0-6) 

020515709 การฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

(Professional Field Experience) 

6(0-12-6) 

020515710 ปรัชญาการอาชีวศึกษา 

(Philosophy of Vocational Education) 

2(2-0-4) 
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  2.  ออกแบบและบูรณาการหลกัการ  

     ทฤษฎี และการดำเนินการบริหาร 
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020515505 การบริหารจัดการวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน 

(Management of Radio and Television 

Broadcasting) 
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  3. หลักการและทฤษฎีการออกแบบ  

    การผลิต และการใชนวัตกรรม/ 

    เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระบวนการ 

    เรยีนการสอนและการฝกอาชีพ 
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Education Media) 

2(1-2-3) 

 

020515108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 

(Innovation and Digital Technology for 

Technical Education) 

2(2-0-4) 

020515109 เทคโนโลยดีิจิทัลแพลตฟอรมทางเทคนิคศึกษา 

(Digital Platform Technology in Technical 

Education) 

2(1-2-3) 

4. การประยุกตใชความรูทางเทคนิค 

    ศึกษาเพ่ือพัฒนาใหสอดคลองกับ    

    ความตองการกับภาคอุตสาหกรรม 

 

020515801 การบริหารการผลิตทางอุตสาหกรรม 

(Industrial Production Administration) 

2(2-0-4) 

020515802 การประกันคณุภาพงานอุตสาหกรรม 

(Quality Assurance in Industrial Work) 

2(2-0-4) 

020515804 

 

การพัฒนาทรัพยากรมนษุยในภาคอุตสาหกรรม 

(Human Resource Development in Industrial 

Sector) 

2(2-0-4) 

 

020515807 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม 

(Innovation and Digital Technology in 

Industrial Sector) 

2(2-0-4) 
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ลำดับ 
กลุมรายวิชาในมาตรฐานคณุวุฒ ิ

(เทคโนโลยีดจิิทัลเทคนิคศกึษา) 

องคความรูตามมาตรฐานคณุวุฒิ 

ระดับปรญิญาโท สาขาวิชา 

เทคโนโลยีดิจิทลัเทคนิคศกึษา 

รายวิชาในหลักสูตร 

2 ทักษะและการแสวงหาความรู  

องคความรูโดยกระบวนการวิจัย 

การเผยแพรผลงานวิจัย 

1. กระบวนการวิจัย การพัฒนา และ 

   การประเมินนวัตกรรม/เทคโนโลย ี

    ดจิิทัลเทคนิคศึกษาและการฝกอาชพี 

020515902 สารนิพนธ 

(Master Project) 

6 

2. การสรางนวัตกรรม/เทคโนโลยี 

    ดิจิทัลและองคความรูดวย 

    กระบวนการวิจัย 

020515901 วิทยานิพนธ 

(Thesis) 

12 

   

 3. กระบวนการเผยแพรผลงานวิจัย 

 

020515901 วิทยานิพนธ 

(Thesis) 

12 

020515902 สารนิพนธ 

(Master Project) 

6 

3 หลักการ กระบวนการและทฤษฎี 

ในการสนบัสนนุการทำวิจัย และ 

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

เทคนิคศึกษาพัฒนางานวิจัย 

1. การใชสถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมูล 

 

020515702 สถิติการศึกษา 

(Educational Statistics) 

3(3-0-6) 

2. ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการศกึษา  

   ปญหาวิจัย 

020515003 ระเบียบวิธีวิจัยทางการอาชีวะและเทคนิคศกึษา 

(Research Methodology in Vocational and 

Technical Education) 

3(3-0-6) 

020515111 การวิจัยประยุกตทางเทคโนโลยดีิจิทัลเทคนิคศึกษา 

(Applied Research in Digital Technology for 

Technical Education) 

2(1-2-3) 
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ลำดับ 
กลุมรายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒ ิ

(เทคโนโลยีดจิิทัลเทคนิคศกึษา) 

องคความรูตามมาตรฐานคณุวุฒิ 

ระดับปรญิญาโท สาขาวิชา 

เทคโนโลยีดิจิทลัเทคนิคศกึษา 

รายวิชาในหลักสูตร 

  3. เทคโนโลยีรวมสมัยเพื่อการศกึษา 

   และการฝกอาชีพ 

020515307 ดิจิทัลมีเดียคอรสแวรเชิงปฏิสัมพันธขั้นสงู 

(Advanced Interactive Digital Media Courseware) 

2(2-0-4) 

020515308 การผลิตดิจิทลัมีเดียดวยเทคโนโลยีรวมสมัย 

(Contemporary Digital Media Technological 

Production) 

2(2-0-4) 

020515309 การออกแบบดิจิทัลเพ่ืองานกราฟกและแอนิเมชัน 

(Digital Design for Graphic and Animation) 

2(2-0-4) 

020515310 เทคโนโลยสีภาพแวดลอมการเรียนรูเชงิเสมือน 

(Virtual Learning Environmental Technology) 

2(2-0-4) 

020515407 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพดิจิทลั 

(Digital Printed Media Design) 

2(2-0-4) 

020515402 การออกแบบกราฟกเพ่ือสื่อสิ่งพิมพ 

(Graphic Design for Printed Media) 

2(2-0-4) 

020515408 การพัฒนาแฟมสะสมงานดิจิทลัทางเทคนิคศึกษา 

(Development of Technical Education-Based 

Digital Portfolio) 

2(2-0-4) 

020515501 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

(Radio and Television Broadcasting) 

2(2-0-4) 
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ลำดับ 
กลุมรายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒ ิ

(เทคโนโลยีดจิิทัลเทคนิคศกึษา) 

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ระดับปริญญาโท สาขาวิชา 

เทคโนโลยีดิจิทลัเทคนิคศกึษา 

รายวิชาในหลักสูตร 

   020515506 สื่อสตรมีมิ่งเพื่อเทคนิคศึกษา 

(Streaming Media for Technical Education) 

2(2-0-4) 

020515507 เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 

(Technique of Radio Program Production) 

2(2-0-4) 

020515508 เทคนิคการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 

(Technique of Television Program Production) 

2(2-0-4) 

4. การศึกษาเฉพาะเร่ืองเชิงลึก 

    ตามความสนใจ 

020515110 สัมมนาทางเทคโนโลยีดิจิทลัเทคนิคศึกษา 

(Seminar in Digital Technology for Technical 

Education) 

2(1-2-3) 

 

020515806 การศึกษาอิสระทางเทคนิคศึกษา 

(Independent Study in Technical Education) 

2(1-2-3) 
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ภาคผนวก ช 
 

รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. 2 

 - 98 - 

 
     
 
 
 
 

 
 

 
 
 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครศุาสตรอ์ุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนคิศึกษา 

ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 

 
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับการพิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อนุมัติหลักสูตรนี้ ในการประชุม 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที ่1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2564  
 เป็นต้นไป 
4. เหตุผลในการแก้ไขปรับปรุง 
 4.1 เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้อง

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

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ 
อุตสาหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือระดับ
ปริญญาตรีที่มีพ้ืนฐานทางด้านอาชีวศึกษา/เทคนิค
ศึกษา หรือด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รับรอง 

2.  มีประสบการณ์ทางการสอน หรือปฏิบัติงาน
ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาหรือปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวข้อง โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานจาก
ผู้บังคบับัญชาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2.  คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม 
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 5.4 เปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาเลือก   
  เดิม กลุ่มวิชาสื่อคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนเป็น กลุม่วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 
  เดิม กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ เปลี่ยนเป็น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล 
  เดิม กลุ่มวิชาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เปลี่ยนเป็น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียง  
     วิทยุโทรทัศน์ และสื่อสตรีมม่ิง 
 

 5.5 ยกเลิกรายวิชา 
  5.5.1  หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา จำนวน 6 รายวิชา 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
020515101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 

(Innovation and Technical Education Technology) 
2(2-0-4) 

020515103 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางเทคนิคศึกษา 

(Information and Communication Technology in Technical 
Education) 

3(3-0-6) 

020515104 การผลิตภาพถ่ายทางเทคนิคศึกษา 
(Photographic Production in Technical Education) 

2(1-2-3) 

020515105 การวาดภาพและการเล่าเรื่องทางเทคนิคศึกษา 
(Drawing and Story Telling in Technical Education) 

2(1-2-3) 

020515106 สัมมนาทางเทคโนโลยีเทคนคิศกึษา 
(Seminar in Technical Education Technology) 

2(1-2-3) 

020515107 การวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา  
(Applied Research in Technical Education Technology) 

2(1-2-3) 

  5.5.2  หมวดวิชาเลือกกลุม่วิชาสื่อคอมพิวเตอร ์จำนวน 5 รายวิชา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ 

020515301 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนขั้นสูง 
(Advanced Computer-Assisted Instruction) 

2(2-0-4) 

020515302 มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอน 
(Multimedia for Teaching and Learning) 

2(2-0-4) 

020515303 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชั่น 
(Computer Graphics and Animation) 

2(2-0-4) 

020515304 สื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Teaching and Learning Media on Computer Networks) 

2(2-0-4) 

020515306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
(Information System Analysis and Design) 

2(2-0-4) 
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  5.5.3  หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 5 รายวิชา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

020515401 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
(Design of Printed Media) 

2(2-0-4) 

020515403 การพัฒนาแฟ้มสะสมงานเทคนิคศึกษา 
(Development of Technical Education Portfolio) 

2(2-0-4) 

020515404 การเขียนเพ่ือสื่อสิ่งพิมพ์ 
(Writing for Printed Media) 

2(2-0-4) 

020515405 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Production of Electronic Printed Media) 

2(2-0-4) 

020515406 การจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ 
(Management of Printed Media) 

2(2-0-4) 

  5.5.4  หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ จำนวน 3 รายวิชา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

020515502 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์  
(Computer Application for Radio and Television Media 
Production) 

2(2-0-4) 

020515503 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
(Production of Radio Programs) 

2(2-0-4) 

020515504 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
(Production of Television Programs) 

2(2-0-4) 

  5.5.5  หมวดวิชาเลือกเทคนิค จำนวน 2 รายวิชา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

020515803 นวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม 
(Innovation and Technology in Industrial Sector) 

2(2-0-4) 

020515805 ปัญหาพิเศษทางเทคนิคศึกษา  
(Special Problems in Technical Education) 

2(1-2-3) 

 
 5.6 เพ่ิมรายวิชา 
  5.6.1  หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา จำนวน 4 รายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
020515108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 

(Innovation and Digital Technology for Technical Education) 
2(2-0-4) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
020515109 เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มทางเทคนิคศึกษา 

(Digital Platform Technology in Technical Education) 
2(1-2-3) 

020515110 สัมมนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 
(Seminar in Digital Technology for Technical Education) 

2(1-2-3) 

020515111 การวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา  
(Applied Research in Digital Technology for Technical 
Education) 

2(1-2-3) 

  5.6.2  หมวดวิชาเลือกกลุม่วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย จำนวน 5 รายวิชา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

020515307 ดิจิทัลมีเดียคอร์สแวร์เชิงปฏิสัมพันธ์ขั้นสูง 
(Advanced Interactive Digital Media Courseware) 

2(2-0-4) 

020515308 การผลิตดิจิทัลมีเดียด้วยเทคโนโลยีร่วมสมัย 
(Contemporary Digital Media Technological Production) 

2(2-0-4) 

020515309 การออกแบบดิจิทัลเพ่ืองานกราฟิกและแอนิเมชัน 
(Digital Design for Graphic and Animation) 

2(2-0-4) 

020515310 เทคโนโลยีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงเสมือน 
(Virtual Learning Environmental Technology) 

2(2-0-4) 

020515311 การออกแบบระบบจัดการสื่อประสานผู้ใช้ 
(Design of User Interface Management System) 

2(2-0-4) 

  5.6.3  หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล จำนวน 3 รายวิชา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

020515407 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล 
(Digital Printed Media Design) 

2(2-0-4) 

020515408 การพัฒนาแฟ้มสะสมงานดิจิทัลทางเทคนิคศึกษา 
(Development of Technical Education-Based Digital Portfolio) 

2(2-0-4) 

020515409 การบริหารจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล 
(Digital Printed Media Management) 

2(2-0-4) 

  5.6.4  หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อสตรีมมิ่ง
จำนวน 3 รายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
020515506 สื่อสตรีมม่ิงเพ่ือเทคนิคศึกษา  

(Streaming Media for Technical Education) 
2(2-0-4) 



มคอ. 2 

 - 103 - 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ 
020515507 เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 

(Technique of Radio Program Production) 
2(2-0-4) 

020515508 เทคนิคการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
(Technique of Television Program Production)  

2(2-0-4) 

  5.6.5  หมวดวิชาเลือกเทคนิค จำนวน 1 รายวิชา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

020515807 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม 
(Innovation and Digital Technology in Industrial Sector) 

2(2-0-4) 

 

 5.7 เปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชา 
  5.7.1  หมวดวิชาบังคับ จำนวน 2 รายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนว่ยกิต 
020515001 กลวิธีการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

(Didactics and Vocational Training) 
2(2-0-4) 

020515002 การบริหารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
(Vocational and Technical Education Administration) 

2(2-0-4) 

  5.7.2  หมวดวิชาเลือกกลุ่มสาชาวิชาเทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล จำนวน 1 รายวิชา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

020515402 การออกแบบกราฟิกเพ่ือสื่อสิ่งพิมพ์ 
(Graphic Design for Printed Media) 

2(2-0-4) 

  5.7.3  หมวดวิชาเลือกกลุ่มสาชาวิชาเทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อสตรีมมิ่ง 
จำนวน 2 รายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนว่ยกิต 
020515501 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

(Radio and Television Broadcasting) 
2(2-0-4) 

020515505 การบริหารจัดการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
(Management of Radio and Television Broadcasting) 

2(2-0-4) 

  5.7.4  หมวดวิชาเลือกการศึกษา จำนวน 3 รายวิชา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

020515702 สถิติการศึกษา 
(Educational Statistics) 

3(3-0-6) 

020515709 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
(Professional Field Experience) 

6(0-12-6) 

020515710 ปรัชญาการอาชีวศึกษา 
(Philosophy of Vocational Education) 

2(2-0-4) 
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  5.7.5  หมวดวิชาเลือกเทคนิค จำนวน 3 รายวิชา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

020515801 การบริหารการผลิตทางอุตสาหกรรม 
(Industrial Production Administration) 

2(2-0-4) 

020515802 การประกันคุณภาพงานอุตสาหกรรม 
(Quality Assurance in Industrial Work) 

2(2-0-4) 

020515804 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม 
(Human Resource Development in Industrial Sector) 

2(2-0-4) 

  5.7.6  หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา จำนวน 2 รายวิชา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

020515901 วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

12 

020515902 สารนพินธ์ 
(Master Project) 

  6 

  
 5.8 เปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชาและจำนวนชั่วโมง 
  5.8.1  หมวดวิชาเลือกการศึกษา จำนวน 6 รายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
020515703 พ้ืนฐานทางการศึกษา 

(Fundamentals of Education) 
3(3-0-6) 

020515704 หลักสูตรและการสอน 
(Curriculum and Instruction) 

3(3-0-6) 

020515705 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
(Innovation and Educational Technology 

3(3-0-6) 

020515706 จิตวิทยาการศึกษาสำหรับครู 
(Educational Psychology for Teacher) 

3(3-0-6) 

020515707 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
(Educational Measurement and Evaluation) 

3(3-0-6) 

020515708 การวิจัยในชั้นเรียน 
(Classroom Action Research) 

3(3-0-6) 
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปรากฏดังนี้ 
 

  แผน ก  แบบ ก 2   

โครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฯ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม ่

ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต     24 หน่วยกิต     24 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต     12 หน่วยกิต     12 หน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต     36 หน่วยกิต     36 หน่วยกิต 

 

  แผน ข 

โครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฯ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม ่

ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต     30 หน่วยกิต     30 หน่วยกิต 
สารนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 

ไม่เกิน         6 หน่วยกิต 
      6 หน่วยกิต       6 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า 36 หน่วยกิต     36 หน่วยกิต     36 หน่วยกิต 

 



7. แสดงตารางเปรียบเทียบ 
 7.1 ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา 
 

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
Master of Science in Technical Education Program in Technical  
Education Technology 
 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา) 
Master of Science in Technical Education (Technical Education 
Technology) 
 

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา) 
M.S.Tech.Ed. (Technical Education Technology) 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 
Master of Science in Technical Education Program in Digital Technology 
for Technical Education 
 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจทิัลเทคนิคศึกษา) 
Master of Science in Technical Education (Digital Technology for 
Technical Education) 
 

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศกึษา) 
M.S.Tech.Ed. (Digital Technology for Technical Education) 

 

 7.2 โครงสรางหลักสูตร 
 

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
โครงสรางหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 2 
            หมวดวิชาบังคับ                                               25  หนวยกิต             หมวดวิชาบังคับ                                               25  หนวยกิต 
                  วิชาบังคบั                             7  หนวยกิต                   วิชาบังคบั                             7  หนวยกิต 
                  วิชาบังคบัเฉพาะสาขา                            6  หนวยกิต                   วิชาบังคบัเฉพาะสาขา                            6  หนวยกิต 
                  วิทยานิพนธ                          12  หนวยกิต                   วิทยานิพนธ                          12  หนวยกิต 
            หมวดวิชาเลือก                                                11  หนวยกิต               หมวดวิชาเลือก                                                11  หนวยกิต   
                  วิชาเลือกกลุมวิชา                            6  หนวยกิต                   วิชาเลือกกลุมวิชา                            6  หนวยกิต 
                  วิชาเลือกการศกึษา                            3  หนวยกิต                   วิชาเลือกการศกึษา                        3  หนวยกิต 
                  วิชาเลือกเทคนิค                            2  หนวยกิต                   วิชาเลือกเทคนิค                            2  หนวยกิต 
                                          รวมตลอดหลักสูตร              36  หนวยกิต                                           รวมตลอดหลักสูตร              36  หนวยกิต 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
โครงสรางหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร 
แผน ข แผน ข 
            หมวดวิชาบังคับ                                               23  หนวยกิต               หมวดวิชาบังคับ                                               23  หนวยกิต   
                  วิชาบังคบั                             7  หนวยกิต                   วิชาบังคบั                             7  หนวยกิต 
                  วิชาบังคบัเฉพาะสาขา                          10  หนวยกิต                   วิชาบังคบัเฉพาะสาขา                          10  หนวยกิต 
                  สารนิพนธ                             6  หนวยกิต                   สารนิพนธ                             6  หนวยกิต 
            หมวดวิชาเลือก                                                13  หนวยกิต               หมวดวิชาเลือก                                                13  หนวยกิต   
                  วิชาเลือกกลุมวิชา                            6  หนวยกิต                   วิชาเลือกกลุมวิชา                            6  หนวยกิต 
                  วิชาเลือกการศกึษา                            5  หนวยกิต                   วิชาเลือกการศกึษา                            5  หนวยกิต 
                  วิชาเลือกเทคนิค                            2  หนวยกิต                   วิชาเลือกเทคนิค                            2  หนวยกิต 
                                          รวมตลอดหลักสูตร              36  หนวยกิต                                           รวมตลอดหลักสูตร              36  หนวยกิต 
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 7.3 รายวิชา 
 

 

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

 หมวดวิชาบังคับ   หมวดวิชาบังคับ  
      วิชาบังคับ        วิชาบังคับ  
020515001 กลวิธีการสอนและการฝกอบรมวิชาชีพ 

(Didactics and Vocational Training) 
2(2-0-4) 020515001 กลวิธีการสอนและการฝกอบรมวิชาชีพ 

(Didactics and Vocational Training) 
2(2-0-4) 

020515002 การบริหารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
(Vocational and Technical Education 
Administration) 

2(2-0-4) 020515002 การบริหารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
(Vocational and Technical Education 
Administration) 

2(2-0-4) 

020515003 ระเบียบวิธีวิจัยทางการอาชีวะและเทคนิคศกึษา 
(Research Methodology in Vocational and 
Technical Education) 

3(3-0-6) 020515003 ระเบียบวิธีวิจัยทางการอาชีวะและเทคนิคศกึษา 
(Research Methodology in Vocational and 
Technical Education) 

3(3-0-6) 

      วิชาบังคับเฉพาะสาขา        วิชาบังคับเฉพาะสาขา  
020515101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 

(Innovation and Technical Education 
Technology) 

2(2-0-4)  ยกเลิก  

020515102 การออกแบบและผลิตสื่อเทคนิคศึกษา 

(Design and Production of Technical 
Education Media) 

2(2-0-4) 020515102 การออกแบบและผลิตสื่อเทคนิคศึกษา 

(Design and Production of Technical 
Education Media) 

2(1-2-3) 

020515103 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางเทคนิคศึกษา 

(Information and Communication 
Technology in Technical Education) 

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

      วิชาบังคับเฉพาะสาขา (ตอ)        วิชาบังคับเฉพาะสาขา (ตอ)  

020515104 การผลิตภาพถายทางเทคนิคศึกษา 

(Photographic Production in Technical 

Education) 

2(1-2-3)  ยกเลิก  

020515105 การวาดภาพและการเลาเรื่องทางเทคนิคศึกษา 

(Drawing and Story Telling in Technical 

Education) 

2(1-2-3)  ยกเลิก  

020515106 สัมมนาทางเทคโนโลยีเทคนคิศกึษา 

(Seminar in Technical Education Technology) 

2(1-2-3)  ยกเลิก  

020515107 การวิจัยประยุกตทางเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา  

(Applied Research in Technical Education 

Technology) 

2(1-2-3)  ยกเลิก  

 -  020515108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 

(Innovation and Digital Technology for 

Technical Education) 

2(2-0-4) 

 -  020515109 เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอรมทางเทคนิคศึกษา 

(Digital Platform Technology in Technical Education) 

2(1-2-3) 

 -  020515110 สัมมนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศกึษา 

(Seminar in Digital Technology for Technical 

Education) 

2(1-2-3) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

      วิชาบังคับเฉพาะสาขา (ตอ)        วิชาบังคับเฉพาะสาขา (ตอ)  

 -  020515111 การวิจัยประยุกตทางเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา  

(Applied Research in Digital Technology for 

Technical Education) 

2(1-2-3) 

020515901 วิทยานิพนธ 

(Thesis) 

 12  

 

020515901 วิทยานิพนธ 

(Thesis) 

 12  

 

020515902 สารนิพนธ 

(Master Project) 

  6 020515902 สารนิพนธ 

(Master Project) 

  6 

 หมวดวิชาเลือก   หมวดวิชาเลือก  
      วิชาเลือกกลุมวิชา        วิชาเลือกกลุมวิชา  
          กลุมวิชาสื่อคอมพิวเตอร            กลุมวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย  

020515301 คอมพิวเตอรชวยสอนขั้นสูง 
(Advanced Computer-Assisted Instruction) 

2(2-0-4)  ยกเลิก  

020515302 มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอน 
(Multimedia for Teaching and Learning) 

2(2-0-4)  ยกเลิก  

020515303 คอมพิวเตอรกราฟกสและแอนิเมชั่น 
(Computer Graphics and Animation) 

2(2-0-4)  ยกเลิก  

020515304 สื่อการเรียนการสอนบนเครือขายคอมพิวเตอร 
(Teaching and Learning Media on Computer 
Networks) 

2(2-0-4)  ยกเลิก  

- 110 - 

มคอ. 2 



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

          กลุมวิชาสื่อคอมพิวเตอร (ตอ)            กลุมวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ตอ)  
020515306 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 

(Information System Analysis and Design) 

2(2-0-4)  ยกเลิก  

 -  020515307 ดิจิทัลมีเดียคอรสแวรเชิงปฏิสัมพันธข้ันสูง 

(Advanced Interactive Digital Media Courseware) 

2(2-0-4) 

 -  020515308 การผลิตดิจิทัลมีเดียดวยเทคโนโลยีรวมสมัย 

(Contemporary Digital Media Technological 

Production) 

2(2-0-4) 

 -  020515309 การออกแบบดิจิทัลเพ่ืองานกราฟกและแอนิเมชัน 

(Digital Design for Graphic and Animation) 

2(2-0-4) 

 -  020515310 เทคโนโลยีสภาพแวดลอมการเรียนรูเชิงเสมือน 

(Virtual Learning Environmental Technology) 

2(2-0-4) 

 -  020515311 การออกแบบระบบจัดการสื่อประสานผูใช 

(Design of User Interface Management System) 

2(2-0-4) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

          กลุมวชิาสื่อสิ่งพิมพ            กลุมวิชาเทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพดิจิทัล  

020515401 การออกแบบสื่อสิง่พิมพ 
(Design of Printed Media) 

2(2-0-4)  ยกเลิก  

020515402 การออกแบบกราฟกสเพ่ือสื่อสิ่งพิมพ 
(Graphic Design for Printed Media) 

2(2-0-4) 020515402 การออกแบบกราฟกสเพ่ือสื่อสิ่งพิมพ 
(Graphic Design for Printed Media) 

2(2-0-4) 

020515403 การพัฒนาแฟมสะสมงานเทคนิคศึกษา 
(Development of Technical Education Portfolio) 

2(2-0-4)  ยกเลิก  

020515404 การเขียนเพ่ือสื่อสิ่งพิมพ 
(Writing for Printed Media) 

2(2-0-4)  ยกเลิก  

020515405 การผลิตสื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส 
(Production of Electronic Printed Media) 

2(2-0-4)  ยกเลิก  

020515406 การจัดการสื่อสิ่งพิมพ 
(Management of Printed Media) 

2(2-0-4)  ยกเลิก  

 -  020515407 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพดิจิทัล 
(Digital Printed Media Design) 

2(2-0-4) 

 -  020515408 การพัฒนาแฟมสะสมงานดิจิทัลทางเทคนิคศึกษา 
(Development of Technical Education-Based 
Digital Portfolio) 

2(2-0-4) 

 -  020515409 การบริหารจัดการสื่อสิ่งพิมพดิจิทัล 

(Digital Printed Media Management) 

2(2-0-4) 
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

          กลุมวิชาสื่อวิทยุและโทรทัศน            กลุมวิชาเทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และสื่อสตรีมม่ิง 

 

020515501 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
(Radio and Television Broadcasting) 

2(2-0-4) 020515501 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
(Radio and Television Broadcasting) 

2(2-0-4) 

020515502 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ือการผลิตสื่อวิทยุและ
โทรทัศน  
(Computer Application for Radio and 
Television Media Production) 

2(2-0-4)  ยกเลิก  

020515503 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
(Production of Radio Programs) 

2(2-0-4)  ยกเลิก  

020515504 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 
(Production of Television Programs) 

2(2-0-4)  ยกเลกิ  

020515505 การบริหารจัดการวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน 
(Management of Radio and Television 
Broadcasting) 

2(2-0-4) 020515505 การบริหารจัดการวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน 
(Management of Radio and Television 
Broadcasting) 

2(2-0-4) 

 -  020515506 สื่อสตรีมมิ่งเพ่ือเทคนิคศึกษา  
(Streaming Media for Technical Education) 

2(2-0-4) 

 -  020515507 เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
(Technique of Radio Program Production) 

2(2-0-4) 

 -  020515508 เทคนิคการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 
(Technique of Television Program Production)  

2(2-0-4) 
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

      วิชาเลือกการศกึษา        วิชาเลือกการศึกษา  

020515702 สถิติการศึกษา 

(Educational Statistics) 

3(3-0-6) 020515702 สถิติการศึกษา 

(Educational Statistics) 

3(3-0-6) 

020515703 พ้ืนฐานทางการศึกษา 

(Fundamentals of Education) 

3(2-2-5) 020515703 พ้ืนฐานทางการศึกษา 

(Fundamentals of Education) 

3(3-0-6) 

020515704 หลักสูตรและการสอน 

(Curriculum and Instruction) 

3(2-2-5) 020515704 หลักสูตรและการสอน 

(Curriculum and Instruction) 

3(3-0-6) 

020515705 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

(Innovation and Educational Technology) 

3(2-2-5) 020515705 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

(Innovation and Educational Technology) 

3(3-0-6) 

020515706 จิตวิทยาการศึกษาสำหรับครู 

(Educational Psychology for Teacher) 

3(2-2-5) 020515706 จิตวิทยาการศึกษาสำหรบัครู 

(Educational Psychology for Teacher) 

3(3-0-6) 

020515707 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

(Educational Measurement and Evaluation) 

3(2-2-5) 020515707 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

(Educational Measurement and Evaluation) 

3(3-0-6) 

020515708 การวิจัยในชั้นเรียน 

(Classroom Action Research) 

3(2-2-5) 020515708 การวิจัยในชั้นเรียน 

(Classroom Action Research) 

3(3-0-6) 

020515709 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 

(Professional Field Experiences) 

6(0-12-6) 020515709 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 

(Professional Field Experiences) 

6(0-12-6) 

020515710 ปรัชญาการอาชีวศึกษา  

(Philosophy of Vocational Education) 

2(2-0-4) 020515710 ปรัชญาการอาชีวศึกษา  

(Philosophy of Vocational Education) 

2(2-0-4) 
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

      วิชาเลือกเทคนิค        วิชาเลือกเทคนิค  

020515801 การบริหารการผลิตทางอุตสาหกรรม 

(Industrial Production Administration) 

2(2-0-4) 020515801 การบริหารการผลิตทางอุตสาหกรรม 

(Industrial Production Administration) 

2(2-0-4) 

020515802 การประกันคุณภาพงานอุตสาหกรรม 

(Quality Assurance in Industrial Work) 

2(2-0-4) 020515802 การประกันคุณภาพงานอตุสาหกรรม 

(Quality Assurance in Industrial Work) 

2(2-0-4) 

020515803 นวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม 

(Innovation and Technology in Industrial Sector) 

2(2-0-4)  ยกเลิก  

020515804 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาคอุตสาหกรรม 

(Human Resource Development in Industrial 

Sector) 

2(2-0-4) 020515804 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาคอุตสาหกรรม 

(Human Resource Development in Industrial 

Sector) 

2(2-0-4) 

020515805 ปญหาพิเศษทางเทคนิคศึกษา  

(Special Problems in Technical Education) 

2(1-2-3)  ยกเลิก  

020515806 การศึกษาอิสระทางเทคนิคศกึษา 

(Independent Study in Technical Education) 

2(1-2-3) 020515806 การศึกษาอิสระทางเทคนิคศึกษา 

(Independent Study in Technical Education) 

2(1-2-3) 

 -  020515807 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม 

(Innovation and Digital Technology in 

Industrial Sector) 

2(2-0-4) 
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