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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาครศุาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
อนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 1/2564  

ฉบับที่ 10  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) พิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตรแล้ว 

(25580156000062) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ           
     การสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ :   Master of Science Program in Information and Communication    

    Technology for Education  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)         :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   เพ่ือการศึกษา) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)       :  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Science (Information and Communication Technology 

   for Education) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  M.Sc. (Information and Communication Technology for  

   Education) 
 

3. วิชาเอก 
 ไม่มี 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
36  หน่วยกิต  

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาโท  หลักสูตร 2 ปี  แผน ก แบบ ก 2  และแผน  ข 
5.2 ภาษาที่ใช้  

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา  

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 ไม่มี 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2558 

- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ในการประชุมครั้งที่  8/2563  เมื่อวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่  6/2563  เมื่อวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่  6/2563  เมือ่วันที่ 28 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 

- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

- ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
8.2 ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
8.3 นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
8.4 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
8.5 นักออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
8.6 ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
8.7 อาชีพอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
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9. ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
 

ปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
1. นายพัลลภ  พิริยะสุรวงศ ์

3-7301-00169-36-3 
รองศาสตราจารย ์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
        เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 

2542 
2531 
2526 

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

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2544 
2538 
2532 

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

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยับูรพา 

2551 
2545 
2542 

    หมายเหตุ : ล าดับที่ 1. ประธานหลักสตูร 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  1518  ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การศึกษาเป็นการวางรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสั งคม 
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge Based Economy /Society : KBE/KBS) ที่มีองค์ความรู้ใหม่
มากมายเกิดขึ้นตลอดเวลา0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 
Technology : ICT) ที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้รับน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและ
สนับสนุนการจัดการศึกษามากขึ้นทุกขณะ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ รูปแบบ เทคนิค
และวิธีการสอนเพ่ือให้สนองตอบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการแข่งขันของประเทศทั้ งด้าน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การปรับตัวต่อการกระจายความรู้ การเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เชื่อมถึง
กันทั่วโลก 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันยังไม่มีสถาบันการศึกษาในประเทศที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
การจัดหลักสูตรนี้จึงเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคม โดยมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้เพ่ือพัฒนาการศึกษาและการเรียนการสอน0ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการศึกษาของประเทศ 
โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมในยุคเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ 

หลักสูตรจะมุ่งเน้นการผลิตนักวิชาการที่เป็นผู้น าทางด้านการน าหลักการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาการจัดการศึกษา ผู้บริหารระดับสูงที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
และพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา และนักวิจัยระดับสูงที่มีความสามารถ 
ในการวิจัย พัฒนา และน านวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมมาประยุกต์และปรับปรุงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของระดับชาติและ 
ระดับนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปปรุง พ.ศ. 2564) จึงมีความส าคัญและตอบสนองกับความต้องการของสังคมเป็นอย่างยิ่ง   

โดยในระยะเริ่มแรกนี้ ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ได้แก่0การลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โดยมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ  ได้แก่ Dresden University of 
Technology สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นอกจากนี้ในด้านอุปสงค์ความต้องการเข้ารับการศึกษานั้น ได้รับการ
ร้องขอจากองค์กรต่าง ๆ เช่น สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก เป็นต้น  
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก 
ที่มีศักยภาพ รองรับการแข่งขันด้านธุรกิจอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่ให้
ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กรเป็นอย่างมากทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ 
และภาคการศึกษา0เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กรในยุคเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององค์กรในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วได้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT)  
ที่ ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถูกน ามาใช้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและสนับสนุน 
การจัดการศึกษามากขึ้นทุกขณะ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ รูปแบบ เทคนิคและ
วิธีการสอนเพ่ือให้สนองตอบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการแข่งขันของประเทศทั้งความก้าวหน้า 
ด้านเทคโนโลยี การปรับตัวต่อการกระจายความรู้  การเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เชื่อมถึงกันทั่วโลก 
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ เป็นการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) ที่ บู รณาการระหว่างการเรียนการสอนออนไลน์  (e-Learning) และการเรียนในห้ องเรียน 
(Traditional0Classroom) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สิ่งอ านวยความสะดวกทางอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อและเครื่องมือในสภาพแวดล้อม
ของการเรียนการสอนบนเว็บเพ่ือสนับสนุนการเรียน โดยเน้นปฏิสัมพันธ์จากการเรียน แบบออนไลน์และการมี
ส่วนร่วมในห้องเรียนแบบดั้งเดิม   

ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร จะเป็นบุคลากรที่เป็นก าลังส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในยุคเศรษฐกิจและสังคม
แห่งการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของประเทศต่อไป  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  

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

กลยุทธ์ที่  2.2.1  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตให้ได้
มาตรฐานทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว และกลยุทธ์ที่  2.2.3  ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและการเรียนทางไกล   

การเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต0สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาในระดับสูง ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาระบบการศึกษาไทยให้ก้าวไกลอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือการศึกษา และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นน าของโลก โดยบุคลากรที่ส าเร็จ
การศึกษาสามารถเป็นผู้น าในการจัดการศึกษาทั้ งในระดับประเทศและสากล ได้แก่ ระดับอุดมศึกษา 
อาชีวศึกษา และการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

ไม่มี 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ 

ไม่มี 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1.1 ปรัชญา 
พัฒนาคน  พัฒนาการศึกษา  ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่สากล 

1.2 ความส าคัญ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ด าเนินการเปิด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มีสาระส าคัญ 
ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือให้
เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งที่ยั่ งยืน สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เน้นให้มีการจัดโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถาบันและเครือข่ายนอกสถาบันการศึกษาและการสื่อสาร
โทรคมนาคมอ่ืน ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าถึงบริการต่าง ๆ โดยเท่าเทียมกัน ดังนั้น การพัฒนาบุคลากร
ทางด้านการศึกษาในระดับสูง ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาระบบการศึกษาไทย ให้ก้าวไกลอย่างรวดเร็วและมี
คุณภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา และความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา ชั้นน าของโลก โดยบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาสามารถเป็นผู้น าในการจัดการศึกษาทั้งใน
ระดับประเทศและสากล 

1.3 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี้ 
1.3.1 มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
1.3.2 มีความรู้และประสบการณ์ ด้านการน าหลักการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา 

พัฒนาการจัดการศึกษา 
1.3.3 มีทักษะด้านการวิเคราะห์และการสื่อสารอย่างเป็นระบบ และสามารถบริหารจัดการและพัฒนา 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
1.3.4 มีทักษะการแก้ปัญหา การสื่อสารส่วนบุคคล และมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนา 

สามารถน านวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมมาประยุกต์และปรับปรุง ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคมและเทคโนโลยีระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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1.4 จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร 
1.4.1 หลักสูตรมีการท าวิจัยร่วมกับองค์กรวิชาชีพและหน่วยงานภายนอก 
1.4.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ  
1.4.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถผลิตนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร

สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 
1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

1.5.1 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาท่ี 1 
1.5.1.1 สามารถพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา

เพ่ือน ามาใช้ได้จริง 
1.5.1.2 สามารถเขียนแผนงานและแนวทางบริหารองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

เพ่ือการศึกษา 
1.5.1.3 สามารถออกแบบและหาคุณภาพสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 
1.5.1.4 สามารถเขียนเค้าโครงวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพ่ือการศึกษามาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
1.5.2 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 2 

1.5.2.1 สามารถออกแบบการวิจัยและแผนงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา 

1.5.2.2 สามารถวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีระดับชาติ 

1.5.2.3 สามารถรวบรวม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือการน าเสนอผลงาน 
1.5.2.4 สามารถเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ  
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1.5.1 แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. การบริหารหลักสูตร   
1.1 ปรับปรุงหลักสตูรใหไ้ด้

เกณฑ์มาตรฐาน สป.อว.  
 

1.1.1 ระดมความคดิผูเ้ชี่ยวชาญตาม
พืน้ฐานกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และตดิตามประเมินหลักสูตรอยา่ง
สม่ าเสมอ 

 

-    แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร มีการร่วมกันพิจารณา 
และด าเนินการบริหารหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพ เป็นประจ า 
อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 

1.2 ปรับปรุงหลักสตูรให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
การศึกษา เศรษฐกิจ การพัฒนา
ประเทศ และการเปลีย่นแปลงทาง
เทคโนโลย ี

1.2.1 สอบถามความเห็นผู้ใช้บัณฑิต 
ถึงความต้องการของสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ 
การพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลย ี

-    แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
และปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี  
โดยจดัท าแบบสอบถามผู้ใช้
บัณฑิต และด าเนินการประเมิน 
และปรับปรุงหลักสูตร 

-    จัดท าเอกสารการด าเนินการ 
ของคณะกรรมการ เช่น รายงาน
การประชุม รายงานผลการ
ด าเนินงาน รายงานผลการ
ปรับปรุงและแนวทางการพัฒนา
หลักสตูร เป็นต้น 

-  น าข้อมูลของคณะกรรมการมา
ด าเนินการในทางปฏิบตัิและตาม
เกณฑ์ สป.อว.  

- มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ท้ังด้านความรู้  
ทักษะ เจตคติ และจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  

1.3 ปรับปรุงหลักสตูรให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาต ิ

1.3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการเปิดหลักสตูรระดับประเทศ 

1.3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการจัดและเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม 
ระดับประเทศ 

- ก าหนดให้มีการจัดท าผลงาน
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ตีพิมพ์
ในวารสารชาติหรือน าเสนอในที่
ประชุมในประเทศ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. การบริหารคณาจารย์   

2.1 การมีส่วนร่วมของ
คณาจารย์ในการวางแผนการสอน 
การเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  
การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

2.1.1 จัดตั้งกลุ่มวิจัยให้คณาจารยท์ุกคน
มีส่วนร่วม โดยน าหลักการการจดัการความรู้
และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูม้าเป็น
แนวทาง 

 

- มีการปรึกษาหารือร่วมกัน
เกี่ยวกับองค์ความรู้ การเรียน 
การสอน คณุภาพ ปัญหา  
และน าไปปรับปรุงเป็นประจ า 
อย่างต่อเนื่อง 

- การมีส่วนร่วมของคณาจารย ์
ในการติดตามคณุภาพหลักสตูร 
การทบทวนประจ าปีและการ
วางแผนส าหรับการปรับปรุง
หลักสตูร 

2.2 ไม่มีการแต่งตั้งคณาจารย์
พิเศษ  

2.2.1 มีนโยบายเชิญอาจารย์ภายนอก
คณะที่มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาเป็น
อาจารย์พิเศษ  

 

- ก าหนดคุณสมบตัิและ
กระบวนการคดัเลือกอาจารย์
พิเศษ 

- ก าหนดสดัส่วนในการเชิญ
อาจารย์พิเศษต่อคณาจารย์
ทั้งหมดของหลักสูตร 

2.3 สร้างเสริมประสบการณ์
คณาจารย์ให้มีความรู้และ
ประสบการณ์เพิ่มเติม 

2.3.1 ก าหนดใหอ้าจารย์ไดม้ี
ประสบการณ์จากการท างานกับองค์กรภายนอก 
เช่น เป็นอาจารย์พิเศษ ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
วิทยากรบรรยายพิเศษ เป็นต้น 

2.3.2 ส่งเสริมคณาจารย์ให้มสี่วนรว่มใน
เข้าฝึกอบรม ประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน 
หรือการท าวิจัยกับอาจารย์ ท้ังในระดับประเทศ
และนานาชาต ิ

- ก าหนดปริมาณงานวิชาการ  
ทั้งภาระงานสอน งานท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ งานวิทยากร 
งานวิจัยตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

- จัดสรรทุนสนับสนุนคณาจารย ์
ในการอบรม ประชุมวิชาการ 
น าเสนอผลงานท้ังใน
ระดับประเทศและนานาชาต ิ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3.  การบริหารทรัพยากร 
การเรียนการสอน 

  

3.1  จัดท าฐานข้อมูลวิจัยและ
การเรยีนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา 

3.2  การประเมินความ
เพียงพอของทรัพยากรการเรยีน 
การสอน 

3.1.1  โครงการแหล่งทรัพยากรการ
เรียนการสอนโดยเน้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษาเข้ากับรายวิชา 

3.2.1  การใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ไทยของ TCU ในการจดัการเรียนการสอนตาม
หลักสตูร 

3.2.2  ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ระบบ
ฐานข้อมูลของส านักหอสมุดกลางในการค้นคว้า
ข้อมูล  

3.2.3  สนับสนุนให้นักศึกษาท างานวิจัย
ร่วมกับศูนย์วิจัยการเรียนการสอนออนไลน ์
และศูนย์วิจยัเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา 

- นักศึกษาจัดท าโครงการแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนการสอน 
โดยเน้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา  
ที่มีคุณภาพและปริมาณเหมาะสม 

- มีการประเมินคณุภาพและ 
ความเพียงพอของโครงการ 
ที่จัดท า 

- มีการประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้ต่อโครงการแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนการสอน 
โดยเน้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

   
 

หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

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

ไม่มี 
     1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี  
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนมิถุนายน-กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนพฤศจิกายน- -กุมภาพันธ์  
ในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา  08.00-16.00 น. 
นอกเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา  16.00-21.00 น. 
 วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา  09.00-16.00 น. 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ด้านการศึกษา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.2.2  ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

            2.2.3  คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1  สอบภาษาอังกฤษได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
2.3.2  มีความรู้และมีวิธีการวิจัยที่แตกต่างกัน 
2.3.3  มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกต่างกนั 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 การด าเนินการแก้ไขปัญหาเมื่อนักศึกษาแรกเข้าสอบภาษาอังกฤษได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ 

ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด โดยสาขาวิชาได้ประสานงานกับคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เพ่ือจะได้จัดท าโครงการ
เพ่ิมพูนความรู้ทางด้านภาษาให้แก่นักศึกษาได้พัฒนาทั้ง 2 รายวิชา ซึ่งต้องสอบผ่านทั้งรายวิชาและได้เกณฑ์ที่
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

2.4.2 เปิดวิชาระเบียบวิธีวิจัย และวิชาเลือก วิทยาการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา เพ่ือให้ได้มีทักษะเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยให้กับนักศึกษาได้เข้าใจตั้งแต่แรกเข้า  

2.4.3 จัดการประเมินองค์ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาและจัดรายวิชาเสริมเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตของสาขาวิชา 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
แผน ก แบบ ก 2 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 
ปีที่ 1 
ปีที่ 2 

10 
- 

10 
10 

10 
10 

10 
10 

10 
10 

รวม 10 20 20 20 20 
บัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

 
แผน ข 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 
ปีที ่1 
ปีที่ 2 

10 
- 

10 
10 

10 
10 

10 
10 

10 
10 

รวม 10 20 20 20 20 
บัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
     2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
งบประมาณแผ่นดิน 1,200,000 1,320,000 1,440,000 1,560,000 1,680,000 

งบประมาณเงินรายได้ 200,000 400,000 800,000 800,000 800,000 
รวมรายรับ 1,400,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1,720,000 2,240,000 2,360,000 2,480,000 
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   2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : พันบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ก. งบด าเนินการ  

เงินเดือน 216,400 432,800 649,200 865,600 973,800  
ค่าตอบแทน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000  
ค่าใช้สอย 200,000 200,000 300,000 300,000 300,000  
ค่าวัสดุ 200,000 300,000 350,000 350,000 350,000  
เงินอุดหนุน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  
รายจ่ายอื่น ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  

รวม (ก) 1,116,400 1,432,800 1,799,200 2,015,600 2,123,800  
ข. งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์ 70,000 50,000 50,000 50,000                                                                  50,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ค่าท่ีดิน - - - - -  
ค่าสิ่งก่อสร้าง 400,000 400,000 - - -  

รวม (ข) 470,000 450,000 50,000 50,000                                                                  50,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
รวม (ก) + (ข) 1,586,400 1,882,800 1,849,200 2,065,600 2,173,800  
จ านวนนักศึกษา* 10 20 20 20 20  

ค่าใช้จ่ายการผลิตมหาบัณฑิตต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 46,420.00 บาท 
  ค่าใช้จ่ายโครงการพิเศษต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 70,000.00 บาท 

 

    2.7   ระบบการศึกษา  
            แบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
    2.8    การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
            เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1   หลักสูตร  

จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร   36  หน่วยกิต   
 แผน ก  แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ    30  หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ   18   หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์   12   หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก             6  หน่วยกิต 
 วิชาเลือก      6   หน่วยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต 

 
 

                      แผน ข   
หมวดวิชาบังคับ    24  หน่วยกิต 

วิชาบังคับ  18   หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ  6   หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก  12  หน่วยกิต 
วิชาเลือก  12  หน่วยกิต 

 รวมตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต 
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              3.1.3  รายวิชา  
3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ (Required Courses) 
 -  วิชาบังคับเฉพาะสาขา (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข) 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
020525001 ระเบียบวิธีวิจัย 

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

020525002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  
(Information and Communication Technology for 
Education) 

3(2-2-5) 

020525003 การออกแบบระบบการเรียนการสอน      
(Instructional System Design) 

                  3(2-2-5) 

020525004 ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา 
(Learning Strategy in Information and  Communication 
Technology for Education) 

                  3(2-2-5) 

020525005 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา     
(System Analysis and Design in Information and 
Communication Technology for Education) 

                  3(2-2-5) 

020525006 การจัดการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
(Digital Transformation Management for Education) 

                  3(2-2-5) 

 
 -  วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 
รหัสวิชา                รายวชิา                                                                           จ านวนหนว่ยกิต  
020525201 

 
 

รหัสวิชา                 

วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

-  การค้นคว้าอิสระ (แผน ข) 
    รายวิชา  

       12 
 
 

     จ านวนหนว่ยกิต 
020525202 สารนิพนธ์ 

(Master Project)  
        6 
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3.1.3.2  หมวดวิชาเลือก (Elective Courses) ให้เลือกดังนี้ 
-  แผน  ก แบบ ก 2                     6  หน่วยกิต   
-  แผน  ข                               12   หน่วยกิต  

 
   รหัสวชิา        รายวิชา                               หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
020525101 เทคโนโลยีการสื่อสาร 

(Communication Technology) 
   3(2-2-5) 

020525102 การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้    
(Knowledge Management and Learning Organization) 

   3(2-2-5) 

020525103 การประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาเพ่ือการเรียนการสอน   
(Apply Psychology Theory for Instruction) 

   3(2-2-5) 

020525104 การประกันคุณภาพอีเลิร์นนิง   
(Quality Assurance in e-Learning) 

   3(2-2-5) 

020525105 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
(Seminar in Information and Communication Technology  
for Education) 

   3(2-2-5) 

020525106 
 
 

 

นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
(Information and Communication Technology for Education 
Policy and Strategy) 

    3(2-2-5) 
 

   

020525107 
 

ระบบการจัดการเนื้อหา    
(Content Management System) 

 3(2-2-5) 
  

020525108 การศึกษาอิสระ 
(Individual Study) 

 3(2-2-5) 

020525109 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา 
(Selected Topic in Information and Communication 
Technology for Education) 

 3(2-2-5) 

020525110 วิทยาการค านวณและการคิดประมวลผล 
(Computing Science and Computational Thinking) 

3(2-2-5) 

020525111 วิทยาการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  
(Research Science in Information and Communication  
Technology for Education) 

3(2-2-5) 

 
 
 
 
 

http://lms3.thaicyberu.go.th/moodle/course/view.php?id=17
http://lms3.thaicyberu.go.th/moodle/course/view.php?id=17
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   รหัสวชิา        รายวิชา                                หนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
020525112 

 
ระบบการจัดการเรียนการสอนภควันตภาพ    
(Ubiquitous Learning Management System) 

    3(2-2-5) 

020525113 การพัฒนาแฟ้มสะสมงานดิจิทัล   
(Development of Digital Portfolio) 

    3(2-2-5) 

020525114 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
(Innovation in Information and Communication and Technology 
for Education) 

    3(2-2-5) 
 

 
 
 
 

            3.1.4  แผนการศึกษา  
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 2 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

   รหัสวชิา        รายวิชา                                หนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
020525002 

 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  
(Information and Communication Technology for 
Education) 

     3(2-2-5) 

020525004 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา 
(Learning Strategy in Information and Communication 
Technology for Education) 

              3(2-2-5) 

020525006 การจัดการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
(Digital Transformation Management for Education) 

             3(2-2-5) 

 รวม   9  หน่วยกิต  
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

   รหัสวชิา        รายวิชา                               หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
020525001 ระเบียบวิธีวิจัย 

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

020525003 การออกแบบระบบการเรียนการสอน      
(Instructional System Design) 

            3(2-2-5) 

020525005   การวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา     
(System Analysis and Design in Information and 
Communication Technology for Education) 

            3(2-2-5) 

รวม   9  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

   รหัสวิชา        รายวิชา                                หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
0205251XX    วิชาเลือก 

(Elective Course)                                                                        
               3(2-2-5) 

0205251XX     วิชาเลือก  
(Elective Course)                                                                                                                                        

               3(2-2-5) 

020525201 วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

          3 

 รวม   9  หน่วยกิต  
 

ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

   รหัสวชิา        รายวิชา                              หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
020525201 วิทยานิพนธ์ 

(Thesis) 
      9 

 รวม   9  หน่วยกิต  
  
 
 3.1.4.2 แผน ข 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

   รหัสวชิา        รายวิชา                              หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
020525002 

 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  
(Information and Communication Technology for 
Education) 

   3(2-2-5) 

020525004 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา 
(Learning Strategy in Information and  Communication 
Technology for Education) 

         3(2-2-5) 

020525006 การจัดการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
(Digital Transformation Management for Education) 

         3(2-2-5) 

 รวม   9  หน่วยกิต  
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

   รหัสวชิา        รายวิชา                                 หนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
020525001 ระเบียบวิธีวิจัย 

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

020525003 การออกแบบระบบการเรียนการสอน   
(Instructional System Design) 

   3(2-2-5) 

020525005   การวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา     
(System Analysis and Design in Information and 
Communication Technology for Education) 

               3(2-2-5) 

รวม  9  หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

   รหัสวชิา        รายวิชา                                หนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
0205251XX    วิชาเลือก 

(Elective Course)                                                                        
 3(2-2-5) 

0205251XX     วิชาเลือก  
(Elective Course)                                                                                                                                        

               3(2-2-5) 

020525202 สารนิพนธ์ 
(Master Project) 

            3 

 รวม   9  หน่วยกิต  
 

ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

   รหัสวชิา        รายวิชา                               หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
0205251XX    วิชาเลือก 

(Elective Course)                                                                        
  3(2-2-5) 

0205251XX     วิชาเลือก  
(Elective Course)                                                                                                                                        

                3(2-2-5) 

020525202 สารนิพนธ์ 
(Master Project) 

          3 

 รวม   9  หน่วยกิต  
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
020525001 ระเบียบวิธีวิจัย            3(2-2-5) 
  (Research Methodology) 
   วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  Prerequisite   :  None 
  หลักการวิจัย ประเภทของการวิจัย ปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิดของการวิจัย การก าหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบบแผนการวิจัย เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเพ่ือการวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัย การน าเสนอและการวิพากษ์โครงร่างการวิจัย 
  Basic principle of research; type of research; research problem; research 
framework; set of population and sampling; research design; research tool; data collection; 
statistics for data analysis; research proposal; presentation and critical research proposal. 
 
 
020525002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา        3(2-2-5) 

 (Information and Communication Technology for  
Education) 

   วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  Prerequisite   :  None 

หลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรอบแนวคิดเทคโนโลยีการศึกษา 
กรอบแนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
เทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาเพ่ือคนทั้งมวล แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา นวัตกรรมอุบัติใหม่
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา องค์กรแห่งนวัตกรรม การบริหารองค์กรดิจิทัล ประเด็นวิจัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

Principle of information and communication technology; framework of 
educational technology; framework of information and communication technology for 
education; strategy related to digital technology for education; educational digital technology 
for all; digital technology trends for education; emerging innovation in digital technology for 
education; innovation organization; digital organization management; research issues in 
information and communication technogy for education. 
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020525003 การออกแบบระบบการเรียนการสอน          3(2-2-5) 
 (Instructional System Design) 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
Prerequisite   :  None 

 การออกแบบระบบการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบต่าง ๆ วิเคราะห์และสังเคราะห์
รูปแบบระบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการศึกษา รูปแบบระบบการเรียนการสอนโดยการออกแบบ  
การพัฒนา การทดลองใช้ การประเมินผล ประเด็นการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษากับการออกแบบระบบการเรียนการสอน ทั้งในประเทศและนานาชาติ 
 Instructional system designs in various types; analysis and synthesis of 
model of instructional system design suited to education; a model of instructional system 
design with process of the design, development, implication and evaluation; issues of 
integrating of the information and communication technology for education with instructional 
system design in Thailand and international countries. 
 
 
020525004 ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

เพื่อการศึกษา 
(Learning Strategy in Information and Communication 
Technology for Education) 

               3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
Prerequisite   :  None 

 

 หลักการและทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือก าหนด
ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ การออกแบบระบบการเรียนการสอนร่วมสมัย 

 Principle and theory of educational communication and technology and 
integrated with information technology for setting of learning strategy; contemporary 
instruction system design. 
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020525005 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา     
(System Analysis and Design in Information and  
Communication Technology for Education) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
Prerequisite   :  None 

     3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการสื่อสาร และจิตวิทยาการเรียนรู้ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีไฮเปอร์
มีเดีย เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบการบริหารการเรียน การจัดทรัพยากรและกิ จกรรมการเรียนรู้ในมิติ
ประสานเวลาและต่างเวลา การพัฒนาระบบเน้นขั้นตอนการวิเคราะห์ การออกแบบ การผลิต การใช้ และการ
ประเมิน 

 Concept and principle of system theory; communication theory and 
psychology based learning; related research for design and develop information and 
communication technology system; hypermedia technology; computer network and learning 
management system; managing learning resources and activitiy in synchronous and 
asynchronous modes; system development emphasize on analysis, design, development, 
implementation and evaluation. 
   
 
020525006 การจัดการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

(Digital Transformation Management for Education) 
          3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
Prerequisite  :  None 

 

.การวิเคราะห์องค์การด้วยสวอท การวางแผนกลยุทธ์ด้วยโทว์เมทริก การประเมินดุลยภาพ  
การสร้างทีมดิจิทัล การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการความเสี่ยง การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร 
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเปลี่ยนผ่านดิจิทัล แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือการเปลี่ยนผ่าน
ทางการศึกษา 

Organization analysis with SWOT; strategic planning with TOWS matrix; 
balanced scorecard; creating digital team; change management; risk management; enterprise 
architecture design; information and technology standards; digital transformation; digital 
development plan for education transformation. 
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020525101 เทคโนโลยีการสื่อสาร 
(Communication Technology) 

    3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
Prerequisite   :  None 

 

.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการศึกษา เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โครงข่ายโทรศัพท์  เทคโนโลยี 
บรอดแบนด ์การเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ การเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร 

 Application of communication technology for educational development; 
telecommunication technology; internet technology; data communication and computer 
networking technology; telephone network; broadband technology; mobile learning; ubiquitous 
learning using communication technology. 

 
 

020525102 การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้   
(Knowledge Management and Learning Organization) 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
Prerequisite   :  None 

 

แนวความคิดและทฤษฎีการจัดการความรู้ ประเภทความรู้ รูปแบบการจัดการความรู้ การเล่าเรื่อง  
การแบ่งปันความรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การปฏิบัติที่เป็นเยี่ยม การสร้างองค์ความรู้จากภายในของบุคคลและ
จากความคิดของบุคลากรในองค์กร สภาพแวดล้อมที่ผู้บริหารและพนักงานจะได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ 
และประสบการณ์จากผู้อ่ืน การจัดการระบบข้อมูลด้านองค์ความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามรูปแบบต่าง ๆ 
รูปแบบของปีเตอร์ เซ็ง และรูปแบบของมารควอดส 

Concept and theory of knowledge management; type of knowledge; model of 
knowledge management; story telling; knowledge sharing; community of practice; best 
practice; knowledge creation from inside of person and of personnel in organization; 
environment of executive and personnel to receive benefit from knowledge and experience; 
knowledge management of data system; learning organization; Peter Senge and Marquardt 
models. 
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020525103 การประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน   
(Apply Psychology Theory for Instruction) 

        3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
Prerequisite   :  None 

 

การประยุกต์ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาทางการเรียนรู้มาใช้ในการออกแบบการเรียน 
การสอน ประเภทของเนื้อหา เป้าหมายของการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ของพฤติกรรม การประมวลผลความรู้ 
การสร้างองค์ความรู้ใหม่และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

Application of theory and principle of psychology for the design and 
development of instruction and education; type of content; goal of learning; learning theory 
of behaviorism, cognitivism, constructivism and the learner-centered approach. 
   
 
020525104 การประกันคุณภาพอีเลิร์นนงิ   

(Quality Assurance in e-Learning) 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
Prerequisite   :  None 

 

แนวคิดและหลักการประกันคุณภาพนองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ0อีเลิร์นนิง
หลักสูตรiสถาบันอีเลิร์นนิง กรณีศึกษารูปแบบการประกันคุณภาพ เครื่องมือและวิธีการเพ่ือการประกันคุณภาพ 
อีเลิร์นนิง การวิเคราะห์ระบบการประกันคุณภาพ การประยุกต์ใช้ การบริหารจัดการการประกันคุณภาพ 

Concept and basic principle of quality assurance; component of quality  
assurance of e-Learning curriculum and e-Learning institution; case study model of quality 
assurance; tool and technique quality assurance of e-Learning; analysis of quality assurance 
system; application; quality assurance management. 
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020525105 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
(Seminar in Information and Communication 
Technology for Education) 

          3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
Prerequisite   :  None 

 

 สัมมนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง แนวโน้ม ประเด็น ปัญหา และสภาพการณ์ปัจจุบันที่มีผล
ต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในจัดการศึกษา การส ารวจ วิเคราะห์และสังเคราะห์
งานวิจัยและประเด็นทางทฤษฎีที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ประเด็นและ
ปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาที่น าไปสู่การออกแบบงานวิจัย การน าเสนอ
โครงการวิจัย 

 Seminar in the trend, issue, problem and current situation affectting time use 
of information and communication technology for education; survey; analysis and synthesis 
for research findings and theoretical issue related to information and communication 
technology for education; issue and problem on information and communication technology 
for education leading to research design; research proposal presentation. 
 
 
020525106 นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
(Information and Communication Technology for 
Education Policy and Strategy) 

          3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
Prerequisite   :  None 

 

.นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ  พระราชบัญญัติการศึกษา 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนา การจัดตั้ง
หน่วยงาน การจัดท างบประมาณ การแพร่และขยาย การฝึกอบรม การติดตามและการประเมินผล 

.National policy in information and communication technology; education act; 
strategic management of information communication and technology in school; development 
planning; agencies established; budgeting; diffusion and expansion; training and evaluation. 
  

http://lms3.thaicyberu.go.th/moodle/course/view.php?id=17
http://lms3.thaicyberu.go.th/moodle/course/view.php?id=17
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020525107 ระบบการจัดการเนื้อหา   
(Content Management System) 

          3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 Prerequisite  :  None 

 

 รูปแบบของระบบการจัดการเนื้อหา  การวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการเนื้อหา   
การเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเผยแพร่เนื้อหา การประเมินผลระบบการจัดการเนื้อหาเชิงวิชาการ 

 Content management system (CMS) model; system analysis and design of 
content management system; selection of electronic media in distributing content; 
evaluation of academic content management system. 
 
 
 

020525108   การศึกษาอิสระ 
(Individual Study) 

          3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
Prerequisite   :  None 

 

 ก าหนดประเด็นปัญหาเฉพาะที่ต้องการศึกษาเชิงลึก การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สร้างสรรค์ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบค าตอบของปัญหา หัวข้อเรื่องของการศึกษาได้รับ 
ความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นการศึกษาแบบอิสระ 

 Defining the individual problem concerning the Information and communication 
technology for education which required in-depth study; study by using various methods to find 
the individual solutions; topics of the study must be approved by instructor and committee 
board of the curriculum; independent study style is used for this subject. 

 
 
020525109   เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อการศึกษา 
(Selected Topic in Information and Communication  
Technology for Education) 

          3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
Prerequisite   :  None 

 

การศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  
ที่น่าสนใจและแตกต่างจากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในขณะนั้น 

Involves interesting topic in Information and communication technology (ICT) 
for education in order to gain benefit of the update technology in this field; these topic are 
different from other subjects in the ICT for education curriculum. 
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020525110 วิทยาการค านวณและการคิดประมวลผล 
(Computing Science and Computational Thinking) 

          3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
Prerequisite   :  None 

 

.วิธีการคิดและแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
สื่อดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การแก้ปัญหาเชิงค านวณ การคิดประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
เทคโนโลยีทางปัญญา การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล การโปรแกรมแบบบล็อกและขั้นตอนวิธี 

. Methods for thinking and solving analytical problems; apply knowledge in 
computer science; digital media; ICT; computational problems solving; cloud computational 
thinking; cognitive technology; digital technology and digital literacy; block-based programming 
and algorithm. 
 
 
020525111 วิทยาการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  

(Research Science in Information and Communication 
Technology for Education) 

   3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
Prerequisite   :  None 

 

 การวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเพ่ือการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาวิจัย การออกแบบการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอโครงการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

 Analysis and synthesis document and research related to information and 
communication technology for education; analysis of research problem; research design; 
development of research instrument; data collection; data analysis; research proposal in 
Information and communication technology for education. 
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020525112 ระบบการจัดการเรียนการสอนภควันตภาพ   
(Ubiquitous Learning Management System) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
Prerequisite   :  None 

           3(2-2-5) 
 

 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัล  ระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัล  ระบบนิเวศการเรียนรู้ 
ภควันตภาพ  การออกแบบการสอนในระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์  การวิเคราะห์ระบบการจัดการเรียนการสอน
ภควันตภาพ  การออกแบบระบบการจัดการเรียนการสอนภควันตภาพ  การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
ภควันตภาพ  การน าระบบการจัดการเรียนการสอนภควันตภาพไปใช้  การประเมินระบบการจัดการเรียนการสอน
ภควันตภาพ 

 Digital learning environment; digital learning ecosystem; ubiqutious learning 
ecosystem; instructional design of e-Learning system; analysis of ubiqutious learning 
management system; design of ubiqutious learning management system; development of 
ubiqutious learning management system; implemantation of ubiqutious learning management 
system, evaluation of ubiqutious learning management system. 
 
 
020525113 การพัฒนาแฟ้มสะสมงานดิจิทัล   

(Development of Digital Portfolio) 
          3(2-2-5) 
 

 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
Prerequisite   :  None 

 

  รูปแบบโครงงานของแฟ้มสะสมงานดิจิทัล ความส าคัญของแฟ้มสะสมงานดิจิทัลที่มีต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาและสร้างสรรค์แฟ้มสะสมงานดิจิทัล การจัดเตรียมและออกแบบโครงสร้าง
และส่วนประกอบแฟ้มสะสมงานดิจิทัลเพ่ือการน าเสนอที่มีประสิทธิผล กระบวนการจัดการระบบแฟ้มสะสม
งานดิจิทัล การวิเคราะห์สื่อท่ีใช้ในการน าเสนอแฟ้มสะสมงานดิจิทัล 

Project model of digital portfolio; significant of digital portfolio on the growth 
of career path; development and creation of digital portfolio; preparation and design of 
digital portfolio structure and components for effective presentation; management process 
of digital portfolio; system analysis of media used for digital portfolio presentation. 
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020525114 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา   
(Innovation in Information and Communication and 
Technology for Education) 

          3(2-2-5) 
 

 วิชาบังคับก่อน   :  ไม่มี 
Prerequisite   :  None 

 

การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้และการวิจัยเพ่ือการออกแบบการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
สื่อและนวัตกรรม กระบวนการออกแบบและพัฒนา การวิเคราะห์เป้าหมายการเรียนรู้ กลุ่มผู้เรียน ข้อความ 
และคุณลักษณะของสื่อ การพัฒนาการผลิตสื่ออย่างเป็นระบบ การวางแผน ออกแบบ และเขียนสตอรี่บอร์ด  
การประเมินผล 

Application of learning theory and research for educational communication; 
innovation and media design; design and development process analysis of learning goal, 
audience, message and media attribute; systematic media production development; 
storyboard planning; design and storyboard writing; evaluation. 
 

   
020525201 วิทยานิพนธ์ 

(Thesis) 
              12 

 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
Prerequisite   :  None 

 

รายงานการวิจัยแบบวิทยานิพนธ์ของผู้เรียนรายบุคคลในการศึกษาค้นคว้าและท าการวิจัย 
เพ่ื อแก้ปัญหาและศึกษาความรู้ ใหม่ด้ าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพ่ือการศึกษา  
น าเสนอในระดับชาติ กระบวนการและวิธีการวิจัยภายใต้การควบคุมและให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ 

A thesis-type research report of each student who investigated and 
conducted a research paper on an interested topic in the field of information and 
communication technology for education according to the research format, processes and 
methodology under the supervision of thesis advisors. 
  
020525202 สารนิพนธ ์

(Master Project) 
     6  

 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
Prerequisite   :  None 

 

รายงานสารนิพนธ์ระดับปริญญาโทของผู้เรียนรายบุคคลในการศึกษาค้นคว้าเชิงลึก 
ในหัวข้อที่สนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  ตามรูปแบบ กระบวนการและ
วิธีการวิจัยภายใต้การควบคุมและให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้ควบคุมสารนิพนธ์ 

A master project report of each student who investigated on an interested 
topic in the field of information and communication technology for education according 
to the research format, processes and methodology under the supervision of master 
project advisors. 
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3.2  ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 
ล าดับที่ 

 

 
ชื่อ-สกุล 

 

 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

   
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
 

ผลทางวิชาการ 
 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห)์ 

ที่มีอยู่แล้ว ที่จะมีใน
หลักสูตรนี้ 

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

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

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 

2542 
 

2531 
 

2526 

รองศาสตราจารย ์ ตามเอกสารภาคผนวก 
หน้า 73 

3 3 

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

  ศษ .บ.  (โสตทัศนศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2544 
 

2538 
 

2532 

ศาสตราจารย ์ ตามเอกสารภาคผนวก 
หน้า 74 

3 3 

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

  กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการ 
          ศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยับูรพา 
 
มหาวิทยาลยับูรพา 

2551 
 

2545 
 

2542 

รองศาสตราจารย ์ ตามเอกสารภาคผนวก 
หน้า 75 

3 3 
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   มคอ.2 

 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
 

 
ล าดับที่ 

 

 
ชื่อ-สกุล 

 

 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

   
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
 

ผลทางวิชาการ 
 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห)์ 

ที่มีอยู่แล้ว ที่จะมีใน
หลักสูตรนี้ 

4 นางสาวพินันทา  ฉัตรวัฒนา 
 

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

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2557 
 
 

2552 
 

2549 

รองศาสตราจารย์  ตามเอกสารภาคผนวก 
หน้า 76 

3 3 

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

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2558 
 

2550 
 

2547 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ตามเอกสารภาคผนวก 
หน้า 76 

3 3 

6 นายกอบเกียรติ  สระอุบล ปร.ด.   (เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อ 
การศึกษา) 

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

            (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2558 
 
 

2552 
 

2531 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ตามเอกสารภาคผนวก 
หน้า 77 

 
 
 

3 3 
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  มคอ.2 

 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ)  
 

 
ล าดับที่ 

 

 
ชื่อ-สกุล 

 

 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

   
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
 

ผลทางวิชาการ 
 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห)์ 

ที่มีอยู่แล้ว ที่จะมีใน
หลักสูตรนี้ 

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

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2559 
 
 

2554 
 

2551 

อาจารย ์ ตามเอกสารภาคผนวก 
หน้า 77-78 

3 3 

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

มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2560 
2556 

 
2553 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ตามเอกสารภาคผนวก 
หน้า 78 

3 3 

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

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2560 
 

2539 
 

2536 
 

อาจารย ์ ตามเอกสารภาคผนวก 
หน้า 79 

 

3 3 
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  มคอ.2 

 

3.2.3 อาจารยพ์ิเศษ  
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ-นามสกุล 
 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
 

ต าแหน่ง /สถานที่ท างาน 

1 นางสาวณมน  จรีังสุวรรณ 
 

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

อดีตผู้อ านวยการ  
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา 
 

2 นายธีร์นวัช  สุขวิลัยหริัญ 
 
 

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

รองหัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวตักรรมและเทคโนโลย ี
ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

3 นายสุรพล  บุญลือ 
 

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

อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 

4 นางจินตวีร์  คล้ายสังข์  
 

Ed.D.   in Higher Education - Supervision, Curriculum,  
          and Instruction 
MS.     in Higher Education TeachingTexas  
MS.     in Learning Technology and Information Systems  
          in Media and TechnologyTexas 
ค.บ.     การสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

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

 ไม่มี 
4.2 ช่วงเวลา 

ไม่มี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ไม่มี 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 ข้อก าหนดในการท าวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา โดยจะต้องมีรายงานน าส่งเต็มรูปแบบภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่าง
เคร่งครัด ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
        5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

วิทยานิพนธ์ ต้องเป็นหัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา เช่น การน าหลักการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาการจัดการศึกษา  
การบริหารจัดการและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา การวิจัย พัฒนา และน า
นวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมมาประยุกต์และปรับปรุงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของระดับชาติและระดับนานาชาติ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นักศึกษาที่เป็นนักวิชาการ ผู้บริหาร และนักวิจัย มีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป การอภิปรายผล และแนวทางการใช้
ประโยชน์จากผลการวิจัย 

5.3 ช่วงเวลา  
 ปีที ่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต   
12   หน่วยกิต   

5.5 การเตรียมการ  
 5.5.1 ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านและจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 
   5.5.2 จัดท าเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ให้ทันสมัย และมีตัวอย่างในการท าวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษา 

5.5.3 จัดตั้งศูนย์วิจัยการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือเป็นศูนย์พ่ีเลี้ยงในการท างานวิจัย 
5.6 กระบวนการประเมินผล   

ประเมินผลวิทยานิพนธ์เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
 ทักษะการประยุกต์และใช้งาน 

เทคโนโลยีดิจิทัล 
- ก าหนดกิจกรรมการศึกษาดูงานและร่วมงานนิทรรศการทางด้าน

เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 ทักษะการวิจัยทางเทคโนโลยี 
และสื่อสารการศึกษา 
 

- ก าหนดกิจกรรมให้ศึกษาออนไลน์ในระบบการศึกษาแบบเปิด
เพ่ือมวลชนโดยวิเคราะห์และทดสอบความรู้การวิจัยจากการ
เรียนการสอนออนไลน์ของหน่วยงานต่าง ๆ  

- จัดการเรียนการสอนออนไลน์และให้นักศึกษาได้พัฒนาระบบ
การเรียนการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง พร้อมทั้งน าไปทดสอบ
และทดลองใช้งานจริง โดยการประเมินผลตามสภาพจริงและ
ประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนออนไลน์ 

 ความสามารถในการวิเคราะห์ 
และจัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา  
 

- ก าหนดกิจกรรมให้นักศึกษาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน น าเสนอผลการวิเคราะห์ 
วางกลยุทธ์และแผนพัฒนาให้กับหน่วยงาน 

- จ าลองสถานการณ์ภาวะผู้น าในหน่วยงานด้วยการน าเสนอผล
การพัฒนาหน่วยงานให้กับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาองค์การ  โดยการแสดงวิสัยทัศน์ของ
นักศึกษาต่อหน่วยงาน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการจัดการเรียนการสอน โดยมีข้อตกลงในทุกรายวิชา
เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมในสังคม  มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและหมู่คณะ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
โดยก าหนดเป็นคะแนนจิตพิสัยในทุกรายวิชา นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ
ต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และเห็นคุณค่าชีวิต 
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและตนเอง รักษาเกียรติขององค์กร มีวินัยและตรงต่อเวลา  
(3) มีความสามารถแก้ไขปัญหาและท างานเป็นทีม มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม  
(4) เคารพในสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของความผู้อื่น รับฟังความเห็น รู้หน้าที่พลเมือง 
(5) ด ารงตนอยู่ในกฎระเบียบของสังคม และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรวิชาชีพ 
(6) มีความรักในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ก าหนดวิธีการสอนในทุกรายวิชาให้บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม โดยการจัดกิจกรรมบูรณาการ

ความรู้คู่คุณธรรม สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน ปลูกฝั่งให้นักศึกษาเสียสละและท า
ประโยชน์เพ่ือส่วนรวมโดยการก าหนดเวรในการดูแลห้องเรียนและรับผิดชอบความสะอาดห้องเรียน ใช้เทคนิค
การสอนแบบ Social-Emotional Learning เป็นการเรียนรู้อารมณ์สังคม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความมั่นคง
ทางอารมณ ์ เข้าสังคมโดยเคารพกฎระเบียบและบรรทัดฐานทางสังคม  

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการส่งงาน  
(2) ประเมินจากเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   
(3) ประเมินผลความรับผิดชอบในการส่งงานตรงเวลา   
(4) ประเมินการมีส่วนร่วมรับผิดชอบงานกลุ่ม   

 2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 นักศึกษาจะต้องศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา และศาสตร์

ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการน าไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ในการวิจัยและการท างาน โดยมีขอบข่ายความรู้
ทางด้านหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้  หลักการในการบริหารจัดการองค์การและมาตรฐานในการจัดการทาง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทางการศึกษา ดังนั้นมาตรฐานความรู้ควรครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) สามารถประยุกต์ทฤษฏีและแนวคิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
(2) การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
(3) สามารถพัฒนานวัตกรรมและการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

บนฐานการวิจัย ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในแนวทางคอนสตัคติวิซึ่มและพุทธิปัญญานิยม เน้นวิธีการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง การค้นคว้าศึกษาอย่างลุ่มลึกในหัวข้อความรู้ใหม่ ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ของเทคโนโลยี โดยจัดการสอนแบบเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้  (Technology Enhance Learning)  
น าความรู้ผ่านเทคโนโลยีเพ่ือประยุกต์ใช้งานจริง 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน  

ด้วยวิธีการประเมินผลจากการทดสอบย่อย การประเมินตามสภาพจริง การประเมินผลการน าเสนอ  
การประเมินผลงาน การสอบปลายภาคเรียน การประมวลความรู้ทุกรายวิชา ผลการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
ผลงานการตีพิมพ์บทความวิจัย การสอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
 2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 นักศึกษาสามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดทางดิจิทัล ควบคุมไปถึงการพัฒนา 

ความรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม โดยเน้นทักษะทางปัญญาดิจิทัล (Digital Intelligent) ตลอดระยะเวลาใน
การศึกษาทุกรายวิชา ผู้สอนเน้นให้นักศึกษาแก้ปัญหาด้วยการศึกษาสาเหตุ วิธีการแก้ไข น าเสนอผ่านเทคโนโลยี 
ที่ชาญฉลาดเพ่ือมุ่งให้เกิดทักษะทางปัญญา  

(1) มีการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
(2) มีความสามารถในการค้นคว้า ประมวลผลข้อมูล สรุปและประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ใน

การแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาได้ 
(3) สามารถจัดเก็บข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์และเสนอความเห็นในการแก้ไขปัญหาได้ 
(4) สามารถจัดท าข้อมูลน าเสนอวิธีการในการปรับประยุกต์ความรู้  และใช้ทักษะในการแก้ไข

ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) เทคนิคการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)  
(2) การแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
(3) การสังเคราะห์งานวิจัย 
(4) การน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
(5) การฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีทางปัญญา 

         2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย ประเมินวิธีการแก้ไขปัญหา

และการน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา ประเมินตามสภาพจริงผลงานสร้างสรรค์และระบบสารสนเทศทางปัญญา
แบบอัจฉริยะ 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
  การจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษามีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน เป็นการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา 
กิจกรรมการไหว้ครู  
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เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและกิจกรรมสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ นักศึกษาได้ร่วมกันวางแผนกิจกรรม 
แบ่งความรับผิดชอบในการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ รับผิดชอบกับตนเองและงานของตน แสดงบทบาท 
ในการเป็นผู้น าและผู้ตาม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และท างานกันทีม ร่วมกันรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งในรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรอ่ืน ๆ จะมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในองค์การในลักษณะของ

ผู้น าและผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี   
(3) สามารถน าความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาไปใช้ช่วยเหลือ

สังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมายทั้งของตนเองและหมู่คณะ 
(5) เป็นผู้มีความฉลาดทางสังคมอารมณ์ในการแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัว

และส่วนรวม มีจุดยืนทางสังคมที่เคารพต่อตนเองและผู้อ่ืน 
(6) เป็นผู้มีคุณลักษณะของการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรมเป็นฐาน (Activity-based Learning) และการจัดการ
เรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน (Team-based Learning) เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ของนักศึกษา สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 ประเมินจากการท างานร่วมกันระหว่างผู้เรียนและประเมินผลงานในการท ากิจกรรมกลุ่ม โดยใช้

การประเมินตามสภาพจริง และความส าเร็จของงานจากการประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกรายวิชา ด้วยการมอบหมายงาน

ผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ สามารถแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และชี้แนะวิธีการใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้สื่อการน าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม สร้างผลงานจาก
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาได้   

(3) สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ    
       2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การสอนทักษะปฏิบัติและการสร้างระบบสารสนเทศและการสื่ อสารเพ่ือการศึกษา โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบประสบการณ์  (Experimental Learning) และการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม 
(Imagineering) โดยสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการพัฒนาโปรแกรม 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(1) ประเมินความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์  
ในการประยุกต์สร้างสรรค์ผลงาน โดยประเมินประสิทธิภาพของผลการเรียนรู้   

(2) ประเมินตามสภาพจริงของการลงมือปฏิบัติงานและผลงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
การน าเสนอผลงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
    (Curriculum Mapping)  

รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) รบัผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และเห็นคุณค่าชีวิต 
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและตนเอง รักษาเกียรติขององค์กร มีวินัยและตรงต่อเวลา  
(3) มีความสามารถแก้ไขปัญหาและท างานเป็นทีม มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม  
(4) เคารพในสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อื่น รับฟังความเห็น รู้หน้าที่พลเมือง 
(5) ด ารงตนอยู่ในกฎระเบียบของสังคม และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรวิชาชีพ 
(6) มีความรักในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. ด้านความรู้ 
(1)  สามารถประยุกต์ทฤษฏีและแนวคิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
(2) การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
(3) สามารถพัฒนานวัตกรรมและการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  

บนฐานการวิจัย ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
(2) มีความสามารถในการค้นคว้า ประมวลผลข้อมูล สรุปและประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการ

แก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาได้ 
(3) สามารถจัดเก็บข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์และเสนอความเห็นในการแก้ไขปัญหาได้ 
(4) สามารถจัดท าข้อมูลน าเสนอวิธีการในการปรับประยุกต์ความรู้ และใช้ทักษะในการแก้ไข

ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในองค์การในลักษณะ  

ของผู้น าและผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี   
(3) สามารถน าความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาไปใช้ช่วยเหลือ 

สังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมายทั้งของตนเองและหมู่คณะ 
(5) เป็นผู้มีความฉลาดทางสังคมอารมณ์ในการแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว

และส่วนรวม มีจุดยืนทางสังคมท่ีเคารพต่อตนเองและผู้อ่ืน 
(6) เป็นผู้มีคุณลักษณะของการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกรายวิชา ด้วยการมอบหมายงาน

ผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ สามารถแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และชี้แนะวิธีการในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้สื่อการน าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม สร้างผลงานจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาได้   

(3) สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ  
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  มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
020525001 ระเบียบวิธีวิจยั 

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

020525002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการศึกษา  
(Information and Communication 
Technology for Education) 

3(2-2-5)  

             
 

 
       

020525003 การออกแบบระบบการเรียนการสอน  
(Instructional System Design) 

3(2-2-5)  
                     

020525004 ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ทางเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา 
(Learning Strategy in Information  
and Communication Technology  
for Education) 

3(2-2-5) 
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  มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
020525005 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา 
(System Analysis and Design in 
Information and Communication 
Technology for Education) 

3(2-2-5) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                     

020525006 การจัดการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล 
เพื่อการศึกษา 
(Digital Transformation 
Management for Education) 

3(2-2-5) 
 
 
 

                      

020525101 เทคโนโลยีการสื่อสาร 
(Communication Technology) 

3(2-2-5) 
 

                      

020525102 การจัดการความรู้และองค์กร 
แห่งการเรียนรู้  
(Knowledge Management and 
Learning Organization) 

3(2-2-5) 
 
 
 

                      

42 
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  มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

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

020525103 การประยุกต์ทฤษฎีจติวิทยาเพื่อการ
เรียนการสอน   
(Apply Psychology Theory for 
Instruction) 

3(2-2-5) 
 
 
 

                      

020525104 การประกันคณุภาพอีเลริ์นนิง   
(Quality Assurance in e-Learning) 

3(2-2-5) 
                       

020525105 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
(Seminar in Information and 
Communication Technology  
for Education) 

3(2-2-5) 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

                 

020525106 นโยบายและยุทธศาสตร์การจดัการ   
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการศึกษา 
(Information and Communication 
Technology for Education Policy  
and Strategy) 

3(2-2-5) 
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  มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
020525107 ระบบการจัดการเนื้อหา 

(Content Management System) 
3(2-2-5) 

 
                      

020525108 การศึกษาอิสระ 
(Individual Study) 

3(2-2-5) 
 

                      

020525109   เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
(Selected Topic in Information and 
Communication Technology 
for Education) 

3(2-2-5) 
 
 
 

 

         
 
 
 

            

020525110 วิทยาการค านวณและการคิด
ประมวลผล 
(Computing Science and 
Computational Thinking) 

3(2-2-5) 
 
 
 

                      

020525111     วิทยาการวิจัยทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
(Research Science in Information 
and Communication Technology  
for Education)  

3(2-2-5) 
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  มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
020525112 ระบบการจัดการเรยีนการสอน 

ภควันตภาพ   
(Ubiquitous Learning Management 
System) 

3(2-2-5) 
 
 
 

                      

020525113 การพัฒนาแฟ้มสะสมงานดิจิทัล   
(Development of Digital Portfolio) 

3(2-2-5) 
 

                      

020525114 นวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
(Innovation in Information and 
Communication and Technology  
for Education) 

3(2-2-5) 
 
 
 
 

                      

020525201 วิทยานิพนธ ์ 
(Thesis) 

12 
 

                      

020525202 สารนิพนธ ์
(Master Project) 

6 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome : ELO) ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นักศึกษาจะมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร แบ่งออกเป็นผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Outcome : S) และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ด้านความรู้และทักษะทั่วไป (General Outcome : G) แสดงรายละเอียดดังนี้ 

ELO 1 (G) มีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และเห็นคุณค่าชีวิต มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและตนเอง รักษาเกียรติขององค์กร มีวินัยและตรงต่อเวลา  
มีความสามารถแก้ไขปัญหาและท างานเป็นทีม มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม  

ELO 2 (G) เคารพในสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อื่น รับฟังความเห็น รู้หน้าที่พลเมือง ด ารงตนในกฎ 
ระเบียบของสังคม และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรวิชาชีพ มีความรักในวิชาชีพ  
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

 ELO 3 (S) สามารถประยุกต์ทฤษฎีและแนวคิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

 ELO 4 (S) สามารถพัฒนานวัตกรรมและการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ 
    การศึกษา บนฐานการวิจัย ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

ELO 5 (S) มีการคิดวิเคราะห์และสังเคราะหอ์ย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
 สามารถจัดเก็บข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์และเสนอความเห็นในการแก้ไขปัญหา 
ELO 6 (G) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในองค์กร 
 ในลักษณะของผู้น าและผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
ELO 7 (S) สามารถน าความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาไปใช้

ช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
ELO 8 (G) สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้สื่อการน าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม สร้างผลงาน

จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาได้ สามารถพัฒนา
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ  
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome : ELO) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
1. วิเคราะห์จากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี้ 

1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.2 มีความรู้และประสบการณ์ ด้านการน าหลักการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนา 

0         การจัดการศึกษา 
1.3 มีทักษะด้านการวิเคราะห์และการสื่อสารอย่างเป็นระบบ และสามารถบริหารจัดการและพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
1.4 มีทักษะการแก้ปัญหา การสื่อสารส่วนบุคคล และมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนา สามารถน า

นวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมมาประยุกต์และปรับปรุง ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและเทคโนโลยีระดับชาติและระดับนานาชาติ 

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

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

(2) ด้านความรู้ 
มีความรู้พ้ืนฐานที่ลึกซึ้งในวิชาเฉพาะสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สามารถใช้
ในการประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคมให้พัฒนาก้าวหน้าทางวิชาการ 

(3) ด้านทักษะทางปัญญา 
สามารถประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวข้องพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้ 
อย่างสร้างสรรค์ โดยควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม  

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 สามารถปรับตัวให้เข้ากลุ่มคน สังคมและออกไปประกอบอาชีพ โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลข้อมูล แก้ไขปัญหาและใช้เพ่ือการสื่อสาร 
 บุคคล กลุ่ม และเลือกรูปแบบในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)  
 

 
ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) 
ELO1 
(G) 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 

ELO2 
(G) 

1.5, 1.6 

ELO3 
(S) 

2.1, 2.2, 
2.3 

ELO4 
(S) 

3.1, 3.2 
 

ELO5 
(S) 

3.3, 3.4 

ELO6 
(G) 

4.1, 4.2, 
4.3 

ELO7 
     (S) 
4.4, 4.5, 

4.6 

ELO8 
(G) 

5.1, 5.2, 
5.3 

ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และเห็นคุณค่าชีวิต          
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและตนเอง รักษาเกียรติขององค์กร มีวินัย 

และตรงต่อเวลา 
        

(3) มีความสามารถแก้ไขปัญหาและท างานเป็นทีม มีภาวะความเป็นผู้น า
และผู้ตาม 

        

(4) เคารพในสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อื่น รับฟังความเห็น รู้หน้าที่พลเมือง         
(5) ด ารงตนอยู่ในกฎระเบียบของสังคม และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรวิชาชีพ         
(6) มีความรักในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ         

ด้านความรู้ 
(1) สามารถประยุกตท์ฤษฏีและแนวคิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการศึกษา 
        

(2) การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา         
(3) สามารถพัฒนานวัตกรรมและการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการศึกษา บนฐานการวิจัย ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมของประเทศ 
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มคอ.2 
มคอ.2 

 
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELO )ต่อ(   

 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) 
ELO1 
(G) 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 

ELO2 
(G) 

1.5, 1.6 

ELO3 
(S) 

2.1, 2.2, 
2.3 

ELO4 
(S) 

3.1, 3.2 
 

ELO5 
(S) 

3.3, 3.4 

ELO6 
(G) 

4.1, 4.2, 
4.3 

ELO7 
     (S) 
4.4, 4.5, 

4.6 

ELO8 
(G) 

5.1, 5.2, 
5.3 

ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) มีการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ         

(2)สามีความสามารถในการค้นคว้า ประมวลผลข้อมูล สรุปและประเมิน 
      (2)สาสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      (2)สาและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาได้ 

        

(3)   สามารถจัดเก็บข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์และเสนอความเห็นในการ 
      (2)สาแก้ไขปัญหาได้ 

        

 (4)   สามารถจัดท าข้อมูลน าเสนอวิธีการในการปรับประยุกต์ความรู้ และใช้ 
       ทักษะในการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ 
       อย่างเหมาะสม 

        

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
        

(2) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 
ในองค์การในลักษณะของผู้น าและผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี 

        

(3) สามารถน าความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา ไปใช้ช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELO )ต่อ(  
 

 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) 
ELO1 
(G) 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 

ELO2 
(G) 

1.5, 1.6 

ELO3 
(S) 

2.1, 2.2, 
2.3 

ELO4 
(S) 

3.1, 3.2 
 

ELO5 
(S) 

3.3, 3.4 

ELO6 
(G) 

4.1, 4.2, 
4.3 

ELO7 
     (S) 
4.4, 4.5, 

4.6 

ELO8 
(G) 

5.1, 5.2, 
5.3 

(4) มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมายทั้งของตนเอง 
และหมู่คณะ 

         

(5) เป็นผู้มีความฉลาดทางสังคมอารมณ์ในการแสดงประเด็นในการ
แก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนร่วม มีจุดยืนทางสังคมที่เคารพ
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

        

(6) เป็นผู้มีคุณลักษณะของการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาตนเองและ 
พัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 

        

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกรายวิชา 

ด้วยการมอบหมายงานผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ สามารถแก้ไข
ปัญหาอันเกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและชี้แนะวิธีการ 
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

        

(2) สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้สื่อการน าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม
สร้างผลงานจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษาได้ 

        

(3) สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารไดอ้ย่างมีคุณภาพ         
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มคอ.2 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
   

รายวิชา 

ELO1 
(G) 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 

ELO2 
(G) 
1.5, 
1.6 

ELO3 
(S) 
2.1, 

2.2, 2.3 

ELO4 
(S) 

3.1, 3.2 
 

ELO5 
(S) 

3.3, 3.4 

ELO6 
(G) 

4.1, 4.2, 
4.3 

ELO7 
     (S) 

4.4, 4.5, 
4.6 

ELO8 
(G) 

5.1, 5.2, 
5.3 

020525001 ระเบียบวิธีวิจยั  
(Research Methodology) 

3(2-2-5) 
 

        

020525002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  
(Information and Communication Technology for 
Education) 

3(2-2-5) 
 

        

020525003 การออกแบบระบบการเรียนการสอน   
(Instructional System Design) 

3(2-2-5) 
 

        

020525004 ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการศึกษา 
(Learning Strategy in Information and Communication  
Technology for Education) 

3(2-2-5) 
 
 
 

        

020525005 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการศึกษา 
(System Analysis and Design in Information and 
Communication Technology for Education) 

3(2-2-5) 
 
 
 

        

020525006 การจัดการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
(Digital Transformation Management for Education) 

3(2-2-5) 
 

        

020525101 เทคโนโลยีการสื่อสาร 
(Communication Technology) 

3(2-2-5) 
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มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 

รายวิชา 

ELO1 
(G) 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 

ELO2 
(G) 
1.5, 
1.6 

ELO3 
(S) 
2.1, 

2.2, 2.3 

ELO4 
(S) 

3.1, 3.2 
 

ELO5 
(S) 

3.3, 3.4 

ELO6 
(G) 

4.1, 4.2, 
4.3 

ELO7 
     (S) 
4.4, 4.5, 

4.6 

ELO8 
(G) 

5.1, 5.2, 
5.3, 5.4 

020525102 การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรยีนรู้  
(Knowledge Management and Learning Organization) 

3(2-2-5)         

020525103 การประยุกต์ทฤษฎีจติวิทยาเพื่อการเรยีนการสอน   
(Apply Psychology Theory for Instruction) 

3(2-2-5)         

020525104 การประกันคณุภาพอีเลริ์นนิง   
(Quality Assurance in e-Learning) 

3(2-2-5)         

020525105 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
(Seminar in Information and Communication Technology 
for Education) 

3(2-2-5)         

020525106 นโยบายและยุทธศาสตร์การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
(Information and Communication Technology for Education 
Policy and Strategy) 

3(2-2-5)         

020525107 ระบบการจัดการเนื้อหา 
(Content Management System) 

3(2-2-5)         

020525108 การศึกษาอิสระ 
(Individual Study) 

3(2-2-5)         

020525109 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการศึกษา 
(Selected Topic in Information and Communication 
Technology for Education) 

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

รายวิชา 

ELO1 
(G) 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 

ELO2 
(G) 
1.5, 
1.6 

ELO3 
(S) 
2.1, 

2.2, 2.3 

ELO4 
(S) 

3.1, 3.2 
 

ELO5 
(S) 

3.3, 3.4 

ELO6 
(G) 

4.1, 4.2, 
4.3 

ELO7 
     (S) 
4.4, 4.5, 

4.6 

ELO8 
(G) 

5.1, 5.2, 
5.3 

020525110 วิทยาการค านวณและการคิดประมวลผล 
(Computing Science and Computational Thinking) 

3(2-2-5)         

020525111     วิทยาการวิจัยทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
(Research Science in Information and Communication 
Technology for Education) 

3(2-2-5)         

020525112 ระบบการจัดการเรยีนการสอนภควันตภาพ 
(Ubiquitous Learning Management System) 

3(2-2-5)         

020525113 การพัฒนาแฟ้มสะสมงานดิจิทัล   
(Development of Digital Portfolio) 

3(2-2-5)         

020525114 นวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
(Innovation in Information and Communication and 
Technology for Education) 

3(2-2-5)         

020525201 วิทยานิพนธ ์ 
(Thesis) 

   12         

020525202 สารนิพนธ ์
(Master Project) 

    6         

 

(S) หมายถึง ผลการเรียนรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Outcome) 
(G) หมายถึง ผลการเรียนรู้และทักษะทั่วไป (General Outcome) 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ เรียนรู้แต่ละรายวิชา ใช้วิธี 
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย และการน าเสนองานในชั้นเรียน แจ้งผลการประเมินแต่ละด้าน
ให้ผู้เรียนทราบในชั้นเรียน 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1  การส าเร็จการศึกษา 

แผน ก แบบ ก 2  
  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 

  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว จ านวน 1 เรื่อง 

  เกณฑ์อ่ืน ๆ 
  กรณีที่เรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติม โดยไม่นับหน่วยกิตต้องมีผลสัมฤทธิ์

ตามทีห่ลักสูตรก าหนด 
  สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ  

ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  แผน ข  

   ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและปากเปล่า 
  เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่

แต่งตั้งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

  รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งทีส่ืบค้นได้  

  เกณฑ์อ่ืน ๆ 
  กรณีที่เรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมวิชาการอื่นเพ่ิมเติม โดยไม่นับหน่วยกิตต้องมีผลสัมฤทธิ์ 

ตามทีห่ลักสูตรก าหนด 
  สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ส าหรับ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
มีการปฐมนิเทศและฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะฯ 

รวมถึงข้อก าหนดหรือข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
และข้อมูลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยการท าวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ 
ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์  
ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ Dresden 
University of Technology สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยและสมาคม 
อีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย   

2.1.2 ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการพัฒนาทักษะการวัดและการประเมินผล โดยการสนับสนุน  
ด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง  ๆ การประชุมทางวิชาการ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและคณะฯ  
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

2.2.2 จัดระบบสนับสนุนให้คณาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ   
2.2.3 ส่งเสริมให้คณาจารย์ท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
2.2.4 ส่งเสริมให้คณาจารย์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เช่น วารสารวิชาการ การประชุมวิชาการ 

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น 
2.2.5 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย และการท าผลงานทางวิชาการ 
2.2.6 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ 
2.2.7 จัดตั้ งศูนย์ วิจั ยการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ื อเป็ นศูนย์ พ่ี เลี้ ยงในการท างานวิจัย 

ส าหรับคณาจารย์และนักศึกษา 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรเป็นการด าเนินการภายใต้การก ากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยให้รายงานผลการ
ด าเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าวทุกปี ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
(1) ทุกข้อ และผ่านการประเมินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตรตามวงรอบที่ก าหนด 
 
2. บัณฑิต 
 ส าหรับความต้องการก าลังคนของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษานั้น  
คาดว่ามีความต้องการก าลังคนที่สูงมาก ทั้งนี้ คณะ/วิทยาลัย โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจัดการส ารวจ
ความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผน 
การรับนักศึกษา 
 
3. นักศึกษา 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียน 
และมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ต้องก าหนดชั่วโมง  
ให้ค าปรึกษา (Offce Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ โดยจัดระบบการประสานงานนัดหมายอย่างเป็น
ระบบ 
 3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นค าร้อง 
ขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ไนแต่ละรายวิชาได้  
หรือสามารถด าเนินการอุทธรณ์ได้ 
 
4. คณาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ไหม่ 
 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ 
การศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป หรือมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 4.2 การพัฒนาอาจารย์ 

สนับสนุนให้อาจารย์ได้ร่วมสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน เพ่ือรับวิทยาการใหม่ ๆ ในวิชาชีพ เพ่ิมศักยภาพ 
ด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน า
ผลงานมาพัฒนาการเรียนการสอน สร้างแรงจูงใจในการท าผลงานวิชาการ 
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4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การคิดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน  
ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1  หลักสูตร 
 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า แนวปฏิบัติให้แก่อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหาร 
ของคณะ มหาวิทยาลัย และอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลโดยมีการประเมินความพึงพอใจหลักสูตร 
และการเรียนการสอนในทุกภาคการศึษา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกนั้น การพัฒนา
ทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยสนองความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการ
ของประเทศ ทั้งนี้ จะมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
 5.2  การเรียนการสอน 
 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลพิจารณาการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา  
โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาทีส่อน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่ได้รับ
มอบหมายให้สอนในวิชานั้น ๆ เน้นการใช้เทคนิคการสอนที่นั้นการวิจัยเป็นฐานและการเรียนแบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน รวมถึงการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าการเรียนรู้  OBE.3 และ OBE.4 เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง รวมถึงการพิจารณาก าหนดหัวข้อ
วิทยานิพนธ์/การคันคว้าอิสระ การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อ 
เพ่ือสามารถให้ค าปรึกษาตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
และการตีพิมพ์ผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 
 5.3  การประเมินผู้เรียน 
 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยก ากับ 
การประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (OBE.5 OBE.6 และ OBE.7) และการประเมิน 
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพ่ือสะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่
ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของ
ระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มี
คุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะ/วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564)
โดยการบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ/ประกาศ มหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีส านักหอสมุดกลาง 

ที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะ/วิทยาลัย 
มีหนังสือต าราเฉพาะทาง รวมทั้งมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
คณะ/วิทยาลัยประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร 

ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้  
ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้ น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา 
จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ในส่วนของคณะวิทยาลัยมีห้องสมุด
เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และมีการจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอน 
ของอาจารย์ เช่น เครื่องมือมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ติดตั้งประจ าอยู่ในทุกห้องเรียน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส ารวจความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา โดยใช้ 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ เพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี 
ในการจัดหาทรัพยากรให้พอเพียงต่อความต้องการในการเรียนการสอน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
 

ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 
เพื่อวางแผน  ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร  

     

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

     

3. มีรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ OBE.3 และ OBE.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ OBE.5 และ OBE.6 ภายใน 30 วัน  
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ OBE.7 ภายใน 60 วัน  
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีก่ าหนดใน 
OBE.3 และ OBE.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน  หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน OBE.7    
ปีท่ีแล้ว 

-     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ   
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวิชาการ   
และ/หรือวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5   
จากคะแนนเตม็ 5.0 

- -    
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตรเพ่ือสะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิต  ที่คาดหวัง 
โดยจะน ามาใช้ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่ต่อไป 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 จัดให้มีการประชุมทบทวนกระบวนการออกแบบและการวางแผนจัดการเรียนรู้รายวิชา เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้ส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่าง  ๆ เช่น การ
สอบถามและประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ภายหลังการสอน การประเมินกลยุทธ์ที่ใช้สอนโดยการวิเคราะห์
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้านความรู้ความสามารถรายวิชาและให้นักศึกษาประเมินวิธีการสอนและน าผลการ
ประเมินที่ได้มาปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในการสอนรายวิชาอ่ืน ๆ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้ผลการประเมินการสอนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือ
ทีมผู้สอน การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอ่ืนใน
หลักสูตรใกล้เคียงกัน การจัดอันดับเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ใช้ในการสอนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู้และการพัฒนาความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดตามความต้องการของนักศึกษา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรโดยภาพรวมหมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการตลอด
หลักสูตรและการติดตามการท างานของนักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ ย้อนกลับไปใช้
ในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม1โดยมีขั้นตอนและกระบวนการดังนี้ 1) สอบถามทัศนคติของ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาที่ต่อหลักสูตรโดยภาพรวม 2) มีการด าเนินการประเมินหลักสูตรเมื่อครบระยะเวลา
การศึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 3 ท่าน 3) ท าการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อศึกษาภาวะการณ์ท างานและ
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา หรือสถานประกอบการ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดให้มีคณะกรรมการตรวจติดตามการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกระดับอุดมศึกษาเป็นประจ าทุกปี  ดังนั้นการประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตรจึงใช้
คณะกรรมการชุดเดียวกันกับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  จากนั้นน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษามาใช้พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี เพ่ือตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของสังคม 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
น าผลการประเมินทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร การประเมินหลักสูตรทุกปีจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกจ านวน 3 ท่าน ผลการส ารวจภาวะการท างานและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา /เจ้าของ 
สถานประกอบการเพ่ือน าผลการประเมินมาทบทวนการด าเนินการด้านประสิทธิผลของหลักสูตร ได้แก่  
กลยุทธ์การสอน กระบวนการออกแบบและการวางแผนจัดการเรียนรู้รายวิชา กระบวนการในการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ประจ าและการปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 
 

ก.  แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร 
ข.  ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร 
ค.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ง.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม   
จ.  ผลงานวชิาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
ฉ.  ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552   
ช.  รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 
แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร 
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020525005       3(2-2-5) 
การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

020525006       3(2-2-5) 
การจัดการเปลี่ยนผ่านทาง

ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

020525002      3(2-2-5) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา  
 

020525001     3(2-2-5) 
ระเบียบวิธีวิจยั 

 
 

020525004       3(2-2-5)   
ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา 

020525003      3(2-2-5) 
การออกแบบระบบ 
การเรยีนการสอน 

0205251XX     3(2-2-5) 
 

           วิชาเลือก 

020525201          3 
วิทยานิพนธ ์

 

0205251XX     3(2-2-5) 
 

วิชาเลือก 

รวม  9  หน่วยกิต 
 

รวม  9  หน่วยกิต 
 

020525201          9 
วิทยานิพนธ์ 

 

รวม  9  หน่วยกิต 
 

รวม  9  หน่วยกิต 
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020525004       3(2-2-5)   
ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา 

 แผน ข 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

020525005       3(2-2-5) 
การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

020525002      3(2-2-5) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการศึกษา  

020525001     3(2-2-5) 
ระเบียบวิธวีิจยั 

 

020525003      3(2-2-5) 
การออกแบบระบบ 
การเรยีนการสอน 

 

020525202          3 
สารนิพนธ ์

 

020525202          3 
สารนิพนธ ์

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 

0205251XX     3(2-2-5) 
 

วิชาเลือก 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

0205251XX     3(2-2-5) 
 

วิชาเลือก 

0205251XX     3(2-2-5) 
 

วิชาเลือก 

0205251XX     3(2-2-5) 
 

วิชาเลือก 

รวม  9  หน่วยกิต 
 

รวม  9  หน่วยกิต 
 

รวม  9  หน่วยกิต 
 

รวม  9  หน่วยกิต 
 

020525006       3(2-2-5) 
การจัดการเปลี่ยนผ่านทาง

ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
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ภาคผนวก ข 
ความหมายของเลขรหัสรายวิชาท่ีใช้ในหลักสูตร 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร 
 

โครงสร้างรหัสวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา ตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนดให้เป็น 9 หลัก 
 
 

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

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

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

สาขาวิชา  
1 = เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา (MET) 
2 = เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
      เพื่อการศึกษา (MICT) 

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

ล าดับรายวิชา 
01 – 99   ล าดับรายวิชา 
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก จ 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์ 
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                      (Instructional System Design) 
020525004 ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
                   เพื่อการศึกษา   

(Learning Strategy in Information 
and  Communication Technology 
for Education) 

020525005 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการศึกษา 
(System Analysis and Design in 
Information and  Communication 
Technology for Education) 

020525006 การจัดการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล 
เพื่อการศึกษา 

                   (Digital Transformation 
Management for Education) 

020525201    วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

020525202    สารนิพนธ์ 
(Master Project) 

 
 
 
 
 



มคอ.2 

81 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาโท 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ต่อ) 

 

ล าดับ 
รายวิชาในมาตรฐาน

คุณวุฒิ 
องค์ความรู้ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิ 
รายวิชาในหลักสูตร 

2. ความรู้ทั่วไปด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา 

- หลักการเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการศึกษา 

 
 

020525101 เทคโนโลยีการสื่อสาร   
(Communication Technology) 

020525110 วิทยาการค านวณและการคิดประมวลผล 
(Computing Science and 
Computational Thinking) 

020525105 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา 
(Seminar in Information and 
Communication Technology  
for Education) 

3. ความรู้ทั่วไปด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา (ต่อ) 

- หลักการเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการศึกษา 

 
 

020525107 ระบบการจัดการเนื้อหา 
(Content Management System) 

020525108   การศึกษาอิสระ 
(Individual Study) 

020525109   เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

                      เพื่อการศึกษา 
(Selected Topic in Information and 
Communication Technology for 
Education) 

020525112 ระบบการจัดการเรยีนการสอน 
ภควันตภาพ 
(Ubiquitous Learning Management 
System) 

020525113 การพัฒนาแฟ้มสะสมงานดิจิทัล  
(Development of Digital Portfolio) 

020525114 นวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา 

                      (Innovation in Information and 
Communication and Technology 
for Education 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาโท 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ต่อ) 

 

ล าดับ 
รายวิชาใน

มาตรฐานคุณวุฒิ 
องค์ความรู้ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิ 
รายวิชาในหลักสูตร 

4. พื้นฐานความรู ้
ด้านการศึกษา 

- หลักการจติวิทยาเพื่อการ
ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการศึกษา 

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ 
การศึกษาในงานด้านการศึกษา 

020525103 การประยุกต์ทฤษฎีจติวิทยาเพื่อ
การเรยีนการสอน   
(Apply Psychology Theory for 
Instruction) 

020525104 การประกันคณุภาพอีเลริ์นนิง 
(Quality Assurance in 
e-Learning) 

5. พื้นฐานความรู ้
ด้านการบริหาร 

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการศึกษาในงาน 
ด้านการบริหาร 

020525102 การจัดการความรู้และองค์กร 
                   แห่งการเรียนรู้  

(Knowledge Management and 
Learning Organization) 

020525106 นโยบายและยุทธศาสตร์การจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
(Information and 
Communication Technology 
for Education Policy and  
Strategy) 

6. พื้นฐานความรู ้
ด้านการวิจัย 

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการศึกษาในงานด้านการ
วิจัย 

020525111    วิทยาการวิจัยทางเทคโนโลย ี
                   สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ 
                   การศึกษา 
                   (Research Science in 
                   Information and   
                   Communication Technology 
                   for Education) 
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ภาคผนวก ซ. 
รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

ฉบับปี พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  

ฉบับปี พ.ศ. 2558 
 

 

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 

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

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

ปรับตามเกณฑ์ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
5.1 เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2558  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
1) เพ่ือผลิตนักวิชาการ ที่เป็นผู้น าด้านการน า

หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
     การสื่อสารมาพัฒนาการจัดการศึกษา 
2) เพ่ือผลิตผู้บริหาร ที่มีความสามารถในการ

บริหารจัดการและพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

3) เพ่ือผลิตนักวิจัย ที่มีความสามารถในการวิจัย 
    และพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ            
    และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา และน านวัตกรรม  
    ทางการศึกษาท่ีเหมาะสมมาประยุกต์และ 
    ปรับปรุง  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  
    สังคมและเทคโนโลยีระดับชาติและระดับ 
    นานาชาต ิ

 

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี้ 
1) มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพและ 

ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2) มีความรู้และประสบการณ์ ด้านการน าหลักการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
พัฒนาการจัดการศึกษา 

3) มีทกัษะด้านการวิเคราะห์และการสื่อสารอย่าง
เป็นระบบ และสามารถบริหารจัดการและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา 

4) มีทักษะการแก้ปัญหา การสื่อสารส่วนบุคคล และ
มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนา สามารถน า
นวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมมาประยุกต์
และปรับปรุง  ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ 

 
5.2 เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาทั้งหมด 
5.3 เปลี่ยนแปลงจ านวนชั่วโมงรายวิชาบังคับ 1 วิชา   

020525001 ระเบียบวิธีวิจัย             3(2-2-5) 
(Research Methodology) 
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5.4 เพ่ิมและยกเลิกรายวิชาในหลักสูตร 
5.4.1 เพ่ิมวิชาบังคับ จ านวน 1 วิชา  
 020525006 การจัดการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลเพื่อการศึกษา        3(2-2-5) 

(Digital Transformation Management for Education)  
5.4.2 ยกเลิกวิชาบังคับ จ านวน 2 วิชา  
 020015204 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา          3(2-2-5) 
    (Education Communication and Technology) 
 020015207 การจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        3(2-2-5) 
  เพ่ือการศึกษา 
  (Information and Communication Technology  

Management for Education) 
5.4.3 ยกเลิกวิชาเลือก จ านวน 4 วิชา 
 020015261 การเรียนรู้เชิงวัตถุ           3(2-2-5) 
    (Learning Object) 
 020015262 วิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       3(2-2-5) 

เพ่ือการศึกษา 
  (Apply Research in Information and Communication  

Technology for Education) 
  020015268 ระบบการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์        3(2-2-5) 

  (Learning Management System)  
020015270 การพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์         3(2-2-5) 

  (Development of Electronic Portfolio) 
5.5.4 เพ่ิมวิชาเลือก จ านวน 5 รายวิชา 

020525110 วิทยาการค านวณและการคิดประมวลผล         3(2-2-5) 
    (Computing Science and Computational Thinking) 
 020525111 วิทยาการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       3(2-2-5) 

เพ่ือการศึกษา 
 (Research Science in Information and Communication 
Technology for Education) 

 020525112 ระบบการจัดการเรียนการสอนภควันตภาพ         3(2-2-5) 
    (Ubiquitous Learning Management System) 

020525113 การพัฒนาแฟ้มสะสมงานดิจิทัล          3(2-2-5) 
(Development of Digital Portfolio) 

 020525114 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา      3(2-2-5) 
(Innovation in Information and Communication and  
Technology for Education) 
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โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามเกณฑ์มาตฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปรากฏดังนี้ 

แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
 

แผน ข 
หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
สารนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  13  หน่วยกิต 

ไม่เกิน         6  หน่วยกิต 
  6 หน่วยกิต   6 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
 
7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

7.1 ชื่อหลักสูตรและช่ือปริญญา 
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา 
Master of Science Program in Information and 
Communication Technology for Education 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา) 
Master of Science (Information and 
Communication Technology) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา) 
M.Sc. (Information and Communication 
Technology for Education) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา 
Master of Science Program in Information and 
Communication Technology for Education 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา) 
Master of Science (Information and 
Communication Technology) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา) 
M.Sc. (Information and Communication 
Technology for Education) 
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7.2  โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2558 หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2564 

แผน ก แบบ ก 2 
         หมวดวิชาบังคับ                   30  หนว่ยกิต 

                 วิชาบังคับ    18  หน่วยกิต 
                 วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต 

         หมวดวิชาเลือก                     6  หน่วยกิต 
                     วิชาเลือก       6  หน่วยกิต 
แผน ข   
         หมวดวิชาบังคับ                   24  หนว่ยกิต 

                 วิชาบังคับ    18  หน่วยกิต 
                 สารนิพนธ์    6  หน่วยกิต 

          หมวดวชิาเลือก                    12  หน่วยกิต 
                      วิชาเลือก    12  หน่วยกิต 

    รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 
         หมวดวิชาบังคับ               30  หน่วยกิต 

                 วิชาบังคับ    18  หน่วยกิต 
                 วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต 

         หมวดวิชาเลือก                 6  หน่วยกิต 
                     วิชาเลือก       6  หน่วยกิต 
แผน ข   
         หมวดวิชาบังคับ              24  หนว่ยกิต 

                 วิชาบังคับ  18  หน่วยกิต 
                 สารนิพนธ์    6  หน่วยกิต 

          หมวดวชิาเลือก              12  หนว่ยกิต 
                      วิชาเลือก   12  หน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 
 
7.3  รายวิชาในแต่ละหมวด 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 แผน ก แบบ ก 2 
วิชาบังคับ 

  แผน ก แบบ ก 2 
วิชาบังคับ 

 

020015201 ระเบียบวิธีวิจยั 
(Research Methodology) 

3(3-0-6) 020525001 ระเบียบวิธีวิจยั 
(Research Methodology) 

3(2-2-5) 

020015202 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการศึกษา 
(Information and Communication 
Technology for Education) 

3(2-2-5) 020525002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการศึกษา 
(Information and Communication 
Technology for Education) 

3(2-2-5) 

020015203 การออกแบบระบบการเรียนการสอน   
(Instructional System Design) 

3(2-2-5) 020525003 การออกแบบระบบการเรียนการสอน   
(Instructional System Design) 

3(2-2-5) 

020015204 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
(Educational Communication and 
Technology) 

3(2-2-5)    

020015205 ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
(Learning Strategy in Information 
and Communication Technology 
for Education) 

3(2-2-5) 020525004 ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
(Learning Strategy in Information 
and Communication Technology 
for Education) 

3(2-2-5) 
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รายวิชาในแต่ละหมวด (ต่อ) 
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
020015206 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการศึกษา     
(System Analysis and Design in 
Information and Communication 
Technology) 

3(2-2-5) 020525005 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการศึกษา     
(System Analysis and Design in 
Information and Communication 
Technology) 

3(2-2-5) 

020015207 การจัดการงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา  
(Information and Communication 
Technology Management for 
Education) 

3(2-2-5)    

   020525006 การจัดการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล 
เพื่อการศึกษา 
(Digital Transformation 
Management for Education) 

3(2-2-5) 

 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)   วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)  
020015291 วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 
12 020525201 วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 
12 

 สารนิพนธ์ (แผน ข)   สารนิพนธ์ (แผน ข)  
020015292 สารนิพนธ ์

(Master Project) 
6 020525202 สารนิพนธ ์

(Master Project) 
6 

 วิชาเลือก 
(Elective Courses) 

  วิชาเลือก 
(Elective Courses) 

 

020015260 เทคโนโลยีการสื่อสาร 
(Communication Technology) 

3(2-2-5) 020525101 เทคโนโลยีการสื่อสาร 
(Communication Technology) 

3(2-2-5) 

020015261 การเรยีนรู้เชิงวัตถุ   
(Learning Object)  

3(2-2-5)    

020015262 วิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา  
(Apply Research in Information 
and Communication Technology 
for Education) 

3(2-2-5)    

020015263 การจัดการความรู้และองค์กร 
แห่งการเรียนรู้    
(Knowledge Management  
and Learning Organization) 

3(2-2-5) 020525102 การจัดการความรู้และองค์กร 
แห่งการเรียนรู้    
(Knowledge Management and 
Learning Organization) 

3(2-2-5) 
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รายวิชาในแต่ละหมวด (ต่อ) 
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
020015264 การประยุกต์ทฤษฎีจติวิทยาเพื่อ 

การเรยีนการสอน   
(Apply Psychology Theory for 
Instruction) 

3(2-2-5) 020525103 การประยุกต์ทฤษฎีจติวิทยาเพื่อ 
การเรยีนการสอน   
(Apply Psychology Theory for 
Instruction) 

3(2-2-5) 

020015265 การประกันคณุภาพอีเลริ์นนิง   
(Quality Assurance in e-Learning) 

3(2-2-5) 020525104 การประกันคณุภาพอีเลริ์นนิง   
(Quality Assurance in e-Learning) 

3(2-2-5) 

020015266 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
(Seminar in Information and 
Communication Technology for 
Education) 

3(2-2-5) 020525105 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
(Seminar in Information and 
Communication Technology  
for Education) 

3(2-2-5) 

020015267 
 
 

 

นโยบายและยุทธศาสตร์การจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา 
(Information and Communication 
Technology for Education Policy 
and Strategy) 

3(2-2-5) 
 

020525106 นโยบายและยุทธศาสตร์การจดัการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการศึกษา 
(Information and Communication 
Technology for Education Policy  
and Strategy) 

3(2-2-5) 
 

020015268 
 

ระบบการจัดการเรยีนการสอน
อิเล็กทรอนิกส ์
(Learning Management System) 

3(2-2-5)    

020015269 ระบบการจัดการเนื้อหา 
(Content Management System) 

3(2-2-5) 020525107 ระบบการจัดการเนื้อหา  
(Content Management System) 

3(2-2-5) 

020015270 การพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
(Development of Electronic 
Portfolio) 

3(2-2-5)    

020015271 การศึกษาอิสระ   
(Individual Study) 

3(2-2-5) 020525108 การศึกษาอิสระ  
(Individual Study) 

3(2-2-5) 

020015272 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ 
การศึกษา 
(Selected Topic in Information 
and Communication Technology 
for Education) 

3(2-2-5) 020525109 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา 
(Selected Topic in Information 
and Communication Technology 
for Education) 

3(2-2-5) 

   020525110 วิทยาการค านวณและการคิด
ประมวลผล 
(Computing Science and 
Computational Thinking) 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

http://lms3.thaicyberu.go.th/moodle/course/view.php?id=17
http://lms3.thaicyberu.go.th/moodle/course/view.php?id=17
http://lms3.thaicyberu.go.th/moodle/course/view.php?id=17
http://lms3.thaicyberu.go.th/moodle/course/view.php?id=17
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รายวิชาในแต่ละหมวด (ต่อ) 
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
   020525111 วิทยาการวิจัยทางเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการศึกษา  
(Research Science in Information 
and Communication Technology 
for Education) 

3(2-2-5) 

   020525112 ระบบการจัดการเรยีนการสอน 
ภควันตภาพ   
(Ubiquitous Learning Management 
System) 

3(2-2-5) 

   020525113 การพัฒนาแฟ้มสะสมงานดิจิทัล 
(Development of Digital Portfolio) 

3(2-2-5) 

   020525114 นวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
(Innovation in Information and 
Communication and 
Technology for Education) 

3(2-2-5) 




