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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Science in Technical Education Program in Technical
Education Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science in Technical Education
(Technical Education Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.S.Tech.Ed. (Technical Education Technology)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครู/อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษา
8.2 นักวิจัยการศึกษา
8.3 นักนิเทศก์
8.4 นักบริหารสถานศึกษา
8.5 นักวิชาการศึกษาและการฝึกอาชีพ
8.6 นักพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
8.7 นักบริหารฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8.8 ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
8.9 ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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9. ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่
1

2

ชื่อ-นามสกุล
นายธีรพงษ์ วิริยานนท์

นายกฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

ตําแหน่ง
อาจารย์

รองศาสตราจารย์

-33

นางสาวสวนันท์ แดงประเสริฐ

อาจารย์

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ค.อ.ด.

(บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)

ค.อ.ม.

(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

ค.อ.บ.

(วิศวกรรมเครื่องกล)

Ph.D.
กศ.ม.

(Vocational Education - Instructional
System Technology)
(เทคโนโลยีการศึกษา)

กศ.บ.

(เทคโนโลยีการศึกษา - เศรษฐศาสตร์)

ปร.ด.

(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

วท.ม.

(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

บธ.บ.

(ระบบสารสนเทศ)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
University of North Texas,
USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปี พ.ศ.
ที่สําเร็จ
การศึกษา
2550
2530
2524
2535
2523
2521
2556
2546
2544
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหา
ผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขันคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นต้น ทําให้
การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจําเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ
ดังนี้ (1) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กําหนด
แนวทางการส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาให้พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรมทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
ด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะ
โดยใช้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงโดย (1) ปฏิรูประบบ
บริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
(Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3) พัฒนา
คุณภาพครูทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมิน
และรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อ
สร้างสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อ
การเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด
การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2
ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษา การสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
-4-

มคอ. 2
การแข่งขันของประเทศ ส่งผลต่อความจําเป็นที่ต้องมีการผลิตนักการศึกษา นักวิชาการ และนักวิชาชีพที่มี
ความรู้ความสามารถระดับสูง สามารถคิดค้นนวัตกรรมแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระและลึกซึ้ง มีศักยภาพ
และเสรีภาพในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะ การบริหารจัดการ
และการวิจัยขั้นสูง เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การพัฒนา
เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของเทคโนโลยี
เป็นสังคมเครือข่ายที่มีการติดต่อเชื่อมโยงเป็นสังคมเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมได้เร็วขึ้น มีการ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม มีแบบแผนการดําเนินชีวิตและแบบแผนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย นอกจากนั้ น การแพร่ ข ยายของแนวคิ ด ทางการเมื อ งและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย การค้าแบบเสรี และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ยังผลให้สังคมไทยเผชิญกับวัฒนธรรม
และแนวคิ ด ที่ ห ลากหลาย ส่ ง ผลต่ อ วิ ถี ชี วิ ต เอกลั ก ษณ์ แ ละค่ า นิ ย มของคนไทย ทํ าให้ มี การแสวงหา
ประโยชน์และอํานาจทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง พลเมืองได้รับอิทธิพลทางวัฒนาธรรมจากภายนอก มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดกับพลเมืองต่างวัฒนธรรมอย่างมาก ก่อให้เกิดปัญหาความแตกต่างทางความคิดในสังคม
และจากนโยบายการกระจายความเจริญของสังคมเมืองสู่สังคมชนบท เป็นการเปลี่ยนสังคมชนบทสู่การ
เป็นสังคมเมื อง รวมทั้งการเพิ่ม ขึ้นของสถาบันการศึกษาที่มีกระบวนการ วิ ธีการและรูปแบบการจัด
การศึกษาที่มีเป้าหมายหรือจุดประสงค์หลากหลายมากขึ้น จากปัญหาดังกล่าว สถานศึกษาจึงเป็นสถาบัน
สําคัญที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ หล่อหลอมให้พลเมืองไทยได้รับการปลูกฝังและพัฒนาให้เป็นพลเมืองคุณภาพ
ด้วยการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 28
ได้กําหนดให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาที่มุ่ งหมายเฉพาะในการพัฒนาวิชาการ
วิชาชีพขั้นสูง และในระบบการศึกษานั้น นักวิชาการ นักวิชาชีพ นักวิจัย รวมทั้งนักบริหารจัดการทางด้าน
การศึกษา ถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญต่อความสําเร็จของการปฏิรูปและแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
เพราะเป็นผู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาของชาติ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาขั้นสูงในกระบวนการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
และคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษามีความสําคัญยิ่งต่อความสําเร็จในการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์
ของการปฏิรูปการศึกษาที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 52 วรรค 1 กําหนดให้กระทรวงส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง และ
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ในหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 63 ถึงมาตรา 69 ให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้ง
ผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกําหนดให้มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ตามมาตรา 69 ซึ่งกําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการตามที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติกําหนด
แต่ยังไม่บรรลุผลสําเร็จ
ดังนั้นเพื่อให้สอดรับกับเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา และ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติดังกล่าว
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ซึ่งได้ดําเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
(ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 รวมระยะเวลามากกว่า 30 ปี ซึ่งมีประสบการณ์และ
ความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นอย่างมาก และเพื่อรองรับความต้องการในการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และการพัฒนาประเทศสู่สังคมคุณภาพ เพื่อให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน รวมทั้งความต้องการ
ของสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีจึงทําการปรับปรุงหลักสูตรนี้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีภูมิความรู้ ปัญญา ชี้นําสังคม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
มีศักยภาพและสมรรถนะในการแสวงหาความจริงและสร้างความรู้ใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในการบริหาร มีทักษะขั้นสูงทางการวิจัย สามารถทําหน้าที่วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ไข
ปัญหา ชี้นําการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาสู่ทิศทางที่ถูกต้อง เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหว
ทางสังคม การเมืองและวัฒนธรรม สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ด้านการศึกษากับศาสตร์อื่น ๆ
สามารถพัฒนาระบบการเรียนการสอน การนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการ
ระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
จะเป็นกลไกสําคัญของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาและบรรลุพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยทุกประการ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทเี่ ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทเี่ ปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอืน่ ทีต่ ้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณธรรม ความรู้ และสมรรถนะสําหรับการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเทคนิคศึกษา
1.2 ความสําคัญ
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา เป็นการจัดการศึกษา
เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการฝึก
อาชีพ ซึ่งเป็นความต้องการที่จําเป็นของการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน และผู้รับผิดชอบ
การศึกษาทุกระดับและทุกระบบการศึกษา และเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนทั้งใน
ส่วนของภาคธุรกิจเอกชน ในการผลิตสื่อการสอนร่วมสมัย การพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรมวิชาชีพ และ
ผู้ที่ต้องการปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนี้การมีความรู้ความสามารถในการนําเทคโนโลยีไปใช้เพื่อ
การศึกษาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ การที่บุคคลเข้ารับการศึกษาใน
หลักสูตรนี้จะทําให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการสําคัญของการผลิต การพัฒนา
การเผยแพร่ แ ละการใช้น วัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการศึ กษา รวมทั้งพั ฒนาการจั ดระบบสนั บสนุ น
การเรียนรู้ องค์ประกอบต่าง ๆ ของงานทางด้านการเรียนการสอน การวิจัยทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ตลอดจนปั จจัยสภาพแวดล้ อมที่ ส่งผลและเกี่ยวข้อ งกับการจัดและดําเนินงานการศึกษาให้มีคุณ ภาพ
หลั ก สู ต รนี้ จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ สํ า หรั บ ผู้ ที่ จ ะเตรี ย มเป็ น ครู / อาจารย์ นั ก วิ ช าการ นั ก วิ จั ย นั ก ฝึ ก อบรม
นั ก นิ เ ทศก์ ตลอดจนผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ต้ อ งการนํ า นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ไ ป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีทักษะทางปัญญา มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็น
ผู้ที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.3.1 นักวิชาการชั้นสูง เป็นผู้นําในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคนิคศึกษาในด้าน
การออกแบบ ผลิต และพัฒนาการเรียนการสอนเทคนิคศึกษาของประเทศ
1.3.2 นักบริหารที่สามารถกําหนดนโยบาย วางแผน และบริหารองค์กร ด้านเทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษาของประเทศ
1.3.3 นักวิจัยด้านเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา และสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่สามารถนํา
ผลการวิจัยไปใช้ทางการศึกษาด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาในประเทศและระดับนานาชาติ
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1.3.4 นักฝึกอบรม และนักนิเทศก์ สําหรับการฝึกอบรมและให้คําปรึกษา แนะนํากระบวนการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพสําหรับผู้เตรียมตัวเข้าสู่อาชีพและบุคลากรประจําการเพื่อให้สามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ
1.4 จุดเด่นของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา เป็นหลักสูตรที่
มุ่งเน้นในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคศึกษาและวิชาชีพของ
ประเทศ ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุกประเภทมาจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามบริบทนั้น ๆ สามารถพัฒนา
นวัตกรรมที่เหมาะสมในการช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคศึกษาและวิชาชีพให้
สัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติงานได้ตามสภาพการพัฒนาบุคลากรในแต่ละบริบทได้อย่างแท้จริง
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ให้ได้
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
พ.ศ. 2552
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ - ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
(มคอ.)
สม่ําเสมอ

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม
และการเปลีย่ นแปลงของ
เทคโนโลยี

- ติดตามความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และเทคโนโลยี
- ประเมินความต้องการของ
ผูใ้ ช้บัณฑิต
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- มีการจัดทํารายละเอียด
ของรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนตามแบบ มคอ. 3
ก่อนการเปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
- มีการจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา
ตามแบบ มคอ.5 ภายใน
30 วัน หลังการเรียนการสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
- มีการจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้ความสามารถใน
การทํางานของบัณฑิต
โดยเฉลี่ยในระดับดี

มคอ. 2
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้
มีความรูแ้ ละประสบการณ์
ระดับสูงด้านเทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา เพื่อประโยชน์ใน
การเรียนการสอนและการวิจัย

กลยุทธ์
- สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม
อบรม ประชุมวิชาการด้าน
อาชีวศึกษาและฝึกอบรม
- สนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอนทุกปี
- สนับสนุนให้อาจารย์บริการ
วิชาการแก่ชุมชน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- คําสั่งไปประชุมและสรุปผล
การประชุม
- รายงานผลการวิจัยและ
นวัตกรรม
- รายงานผลการจัดกิจกรรม
ในชุมชน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นระบบทวิภาค ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ในเวลาราชการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
นอกเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สํ า เร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี หรือ เทีย บเท่า ทางด้า นครุศ าสตร์อุต สาหกรรม
วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือระดับปริญญาตรีที่มีพื้นฐานทางด้านอาชีวศึกษา/
เทคนิคศึกษา หรือด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 มีประสบการณ์ทางการสอน หรือปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวข้อง โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้บังคับบัญชา ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.2.3 ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อที่ 2.2.1 และ 2.2.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษาแรกเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีความรู้และกระบวนการวิจัยแตกต่างกัน
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มคอ. 2
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 กรณีที่นักศึกษาสอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดนั้น
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องมาตรฐานภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
2.4.2 กรณีที่นักศึกษามีความรู้และกระบวนการวิจัยแตกต่างกันนั้น ดําเนินการโดยจัดรายวิชา
ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทําวิจัยเพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทําวิจัย
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 จํานวนนักศึกษาที่จะรับในแผนการศึกษา
แผน ก
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
บัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

2560
10
10
-

2561
10
10
20
10

ปีการศึกษา (คน)
2562
2563
10
10
10
10
20
20
10
10

2564
10
10
20
10

2561
15
15
30
15

ปีการศึกษา (คน)
2562
2563
15
15
15
15
30
30
15
15

2564
15
15
30
15

แผน ข
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
บัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

2560
15
15
-

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
ค่าพัฒนาวิชาการ
รวมรายรับ

2560
2561
183,000 326,000
96,000 348,000
300,000 600,000
579,000 1,274,000
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ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
326,000 326,000 326,000
348,000 348,000 348,000
600,000 600,000 600,000
1,274,000 1,274,000 1,274,000

มคอ. 2
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

ก. งบดําเนินการ
เงินเดือน
3,219,890 3,348,687 3,482,634 3,621,939 3,766,816
ค่าตอบแทน
100,000
200,000
200,000
200,000
200,000
ค่าใช้สอย
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
ค่าวัสดุ
30,000
60,000
60,000
60,000
60,000
ค่าสาธารณูปโภค
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
เงินอุดหนุนการวิจัย
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
รวม (ก)
3,474,890 3,733,687 3,867,634 4,006,969 4,151,816
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
126,260
200,000
200,000
200,000
รวม (ข)
- 126,260 200,000
200,000 200,000
รวม (ก) + (ข)
3,474,890 3,859,947 4,067,634 4,206,969 4,351,816
จํานวนนักศึกษา
20
40
40
40
40
ค่าใช้จ่าย/คน/ปี
173,744
96,498 101,690
105,174 108,795
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในการผลิตมหาบัณฑิต 1 คน เป็นเงิน 117,000 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
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มคอ. 2
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้ร่วมสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
วิชาบังคับ
7 หน่วยกิต
วิชาบังคับเฉพาะสาขา
6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือกกลุ่มวิชา
6 หน่วยกิต
วิชาเลือกการศึกษา
3 หน่วยกิต
วิชาเลือกเทคนิค
2 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
วิชาบังคับ
7 หน่วยกิต
วิชาบังคับเฉพาะสาขา
10 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือกกลุ่มวิชา
6 หน่วยกิต
วิชาเลือกการศึกษา
5 หน่วยกิต
วิชาเลือกเทคนิค
2 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

25 หน่วยกิต

11 หน่วยกิต

23 หน่วยกิต

13 หน่วยกิต

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มีการเรียนการสอน
2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 แบบเน้นการทําวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และแผน ข แบบเน้น
การศึกษารายวิชาโดยทําสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต และต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ ซึ่งประกอบด้วย
1. การสอบข้อเขียน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
1.2 กลุ่มวิชาเลือก
2. การสอบปากเปล่า
ข้อกําหนดของภาควิชาฯ นักศึกษาสามารถสะสมการสอบผ่านข้อเขียนแต่ละกลุ่มในการสอบ
แต่ละครั้งได้ ภายในการสอบ 2 ครั้ง
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มคอ. 2
3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจํานวนหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)
วิชาบังคับ
- แผน ก แบบ ก 2
7 หน่วยกิต
- แผน ข
7 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

020515001 กลวิธีการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
2(2-0-4)

(Didactics and Vocational Training)
020515002 การบริหารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
(Vocational and Technical Education Administration)
020515003 ระเบียบวิธีวิจัยทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
(Research Methodology in Vocational and Technical Education)
วิชาบังคับเฉพาะสาขา
- แผน ก แบบ ก 2
- แผน ข
รหัสวิชา
020515101
020515102
020515103
020515104
020515105
020515106
020515107

2(2-0-4)
3(3-0-6)

6 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
2(2-0-4)
(Innovation and Technical Education Technology)
การออกแบบและผลิตสื่อเทคนิคศึกษา
2(1-2-3)
(Design and Production of Technical Education Media)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางเทคนิคศึกษา
2(1-2-3)
(Information and Communication Technology in Technical Education)
การผลิตภาพถ่ายทางเทคนิคศึกษา
2(1-2-3)
(Photographic Production in Technical Education)
การวาดภาพและการเล่าเรื่องทางเทคนิคศึกษา
2(1-2-3)
(Drawing and Story Telling in Technical Education)
สัมมนาทางเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
2(1-2-3)
(Seminar in Technical Education Technology)
การวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
2(1-2-3)
(Applied Research in Technical Education Technology)
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มคอ. 2
- วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหน่วยกิต

020515901 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

12

- การค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหน่วยกิต

020515902 สารนิพนธ์
(Master Project)

6

หมวดวิชาเลือก (Electives)
- วิชาเลือกกลุ่มวิชา
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาสื่อคอมพิวเตอร์ (Computer Media Program)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

020515301 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนขั้นสูง
(Advanced Computer-assisted Instruction)
020515302 มัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน
(Multimedia for Teaching and Learning)
020515303 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชั่น
(Computer Graphics and Animation)
020515304 สื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Instructional Media in Computer Network)
020515306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
(Information System Analysis and Design)
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จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

มคอ. 2
2. กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media Program)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)

020515401 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
(Design of Printed Media)
020515402 การออกแบบกราฟิกส์เพื่อสื่อสิ่งพิมพ์
(Graphic Design for Printed Media)
020515403 การพัฒนาแฟ้มสะสมงานเทคนิคศึกษา
(Development of Technical Education Portfolio)
020515404 การเขียนเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์
(Writing for Printed Media)
020515405 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
(Production of Electronic Printed Media)
020515406 การจัดการสื่อสิ่งพิมพ์
(Printed Media Management)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

3. กลุ่มวิชาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ (Radio and Television Media Program)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)

020515501 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
(Radio and Television Broadcasting)
020515502 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์
(Computer Application for Radio and Television Media Production)
020515503 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
(Production of Radio Programs)
020515504 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
(Production of Television Programs)
020515505 การบริหารจัดการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
(Management of Radio and Television Broadcasting)
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2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

มคอ. 2
- วิชาเลือกการศึกษา (Elective Educational Courses)
แผน ก แบบ ก 2
3 หน่วยกิต
แผน ข
5 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

020515702 สถิติการศึกษา
(Educational Statistics)
020515703 พื้นฐานทางการศึกษา
(Fundamentals of Education)
020515704 หลักสูตรและการสอน
(Curriculum and Instruction)
020515705 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(Innovation and Educational Technology)
020515706 จิตวิทยาการศึกษาสําหรับครู
(Educational Psychology for Teachers)
020515707 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
(Educational Measurement and Evaluation)
020515708 การวิจัยในชัน้ เรียน
(Classroom Action Research)
020515709 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(Professional Field Experience)
020515710 ปรัชญาการอาชีวศึกษา
(Philosophy of Vocational Education)
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จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6(0-12-6)
2(2-0-4)

มคอ. 2
- วิชาเลือกเทคนิค (Technical Elective Courses)
แผน ก แบบ ก 2
2 หน่วยกิต
แผน ข
2 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)

020515801 การบริหารการผลิตทางอุตสาหกรรม
(Industrial Production Administration)
020515802 การประกันคุณภาพงานอุตสาหกรรม
(Quality Assurance in Industrial Work)
020515803 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
(Innovation and Technology in Industrial Sector)
020515804 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม
(Human Resource Development in Industrial Sector)
020515805 ปัญหาพิเศษทางเทคนิคศึกษา
(Special Problem in Technical Education)
020515806 การศึกษาอิสระทางเทคนิคศึกษา
(Independent Study in Technical Education)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2 (4 ภาคการศึกษา)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
0205157XX
0205151XX
0205151XX
0205151XX

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาเลือกการศึกษา
วิชาบังคับเฉพาะสาขา
วิชาบังคับเฉพาะสาขา
วิชาบังคับเฉพาะสาขา

3(X-X-X)
2(X-X-X)
2(X-X-X)
2(X-X-X)
รวม 9 หน่วยกิต
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มคอ. 2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

020515003 ระเบียบวิธีวิจัยทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
020515XXX วิชาเลือกกลุ่มวิชา
020515XXX วิชาเลือกกลุ่มวิชา
รวม 7 หน่วยกิต

3(3-0-6)
2(X-X-X)
2(X-X-X)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
020515001
020515XXX
0205158XX
020515901

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

กลวิธีการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ
วิชาเลือกกลุ่มวิชา
วิชาเลือกเทคนิค
วิทยานิพนธ์
รวม 9 หน่วยกิต

2(2-0-4)
2(X-X-X)
2(X-X-X)
3

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

020515002 การบริหารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
020515901 วิทยานิพนธ์
รวม 11 หน่วยกิต
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2(2-0-4)
9

มคอ. 2
แผน ข (4 ภาคการศึกษา)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
0205157XX
0205151XX
0205151XX
0205151XX

ชื่อวิชา
วิชาเลือกการศึกษา
วิชาบังคับเฉพาะสาขา
วิชาบังคับเฉพาะสาขา
วิชาบังคับเฉพาะสาขา

หน่วยกิต
3(X-X-X)
2(X-X-X)
2(X-X-X)
2(X-X-X)
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
020515003
0205157XX
020515XXX
020515XXX

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
วิชาเลือกการศึกษา
วิชาเลือกกลุ่มวิชา
วิชาเลือกกลุ่มวิชา
รวม 9 หน่วยกิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(X-X-X)
2(X-X-X)
2(X-X-X)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
020515001
0205151XX
0205155XX
0205158XX
020515902

ชื่อวิชา
กลวิธีการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ
วิชาบังคับเฉพาะสาขา
วิชาเลือกกลุ่มวิชา
วิชาเลือกเทคนิค
สารนิพนธ์
รวม 11 หน่วยกิต

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(X-X-X)
2(X-X-X)
2(X-X-X)
3

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
020515002 การบริหารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
0205151XX วิชาบังคับเฉพาะสาขา
020515902 สารนิพนธ์
รวม 7 หน่วยกิต
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หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(X-X-X)
3

มคอ. 2
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
020515001 กลวิธีการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ
2(2-0-4)
(Didactics and Vocational Training)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
แบบจํ า ลองของหลั กสู ต รและการสอนวิช าชี พ การวิ เ คราะห์ ห ลั กสู ต ร การออกแบบ
หลักสูตร การประกันคุณภาพ การวิเคราะห์เนื้อหา กระบวนการเรียน การผลิตสื่อการสอน การพัฒนา
แบบทดสอบ ประเมินสมรรถนะทางอาชีพ หลักการและกระบวนการประเมินผลการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา การพัฒนาทักษะวิชาชีพของผู้สอนหรือครู/อาจารย์
Models of vocational curriculum and instruction; curriculum analysis; curriculum
design; quality assurance; content analysis; learning process; media production; development
of vocational tests; occupational competency evaluation; principle and process of vocational
education evaluation; development of professional skills for instructors and teachers.
020515002 การบริหารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
2(2-0-4)
(Vocational and Technical Education Administration)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ทฤษฎีและหลักการ แนวบริหารร่วมสมัย การบริหารในอุดมคติและในระดับปฏิบัติการ
การจัดการองค์การ ภาวะผู้นํา การวางแผน จิตวิทยาการบริหาร การบริหารงานบุคคล งานวิชาการ
งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี การจัดซื้อ การควบคุมพัสดุ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ระบบ
บริหารราชการในสถานศึกษาของประเทศไทย กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับทางด้านการอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ
Theories and principles of vocational and technical administration; contemporary
administrative approaches; ideal and practical administration; organization management;
leadership; planning; psychology for administration; personnel administration; academic
affairs; budgeting; finance; accounting; procurements; inventory control; communication
and public relation; bureaucratic system in Thai educational institutions; laws, rules, and
regulations related to vocational education; use of appropriate technology for administration.

- 20 -

มคอ. 2
020515003 ระเบียบวิธีวิจัยทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
3(3-0-6)
(Research Methodology in Vocational and Technical Education)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
หลักการและกระบวนการวิจัย ประเภทของการวิจัย ปัญหาวิจัย การเลือกตัวอย่าง การพัฒนา
เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติในการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเขียนโครงร่าง
การวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนบทความวิจัย การประเมินงานวิจัย การวิจัยทางด้านการอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา
Principles and procedure of research; types of research, research problems,
sampling; development of research instruments; data collection, selection of statistics
for research; research design; research proposal writing; research report writing; research
article writing; research evaluation; research in vocational and technical education.
020515101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
2(2-0-4)
(Innovation and Technical Education Technology)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ความรู้ทั่วไปทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หลักการและทฤษฏีการเผยแพร่
และการรับนวัตกรรม ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน ผู้สอน
การสอนรายบุคคล โมดูลการสอน ชุดการสอน สื่อการสอน การจัดการชั้นเรียน ห้องปฏิบัติการและ
โรงฝึกงาน โสตทัศนูปกรณ์ ระบบภาพและเสียง การตัดต่อภาพและเสียง การบํารุงรักษาเครื่องมือและ
โสตทัศนูปกรณ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยมาใช้
General knowledge of innovation and technology in technical education;
principles and theories of innovation disemination and adoption, related psychological
theories, innovation in curriculum and instruction; instructors; individualized instruction;
instructional module; instructional package; instructional media; classroom, laboratory,
and workshop management; audio-visual equipments; audio-visual system; film and sound
editing; maintenance of audio-visual equipments; application of contemporary technology.

- 21 -

มคอ. 2
020515102 การออกแบบและผลิตสื่อเทคนิคศึกษา
2(1-2-3)
(Design and Production of Technical Education Media)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
แนวคิด หลักการและทฤษฎีการออกแบบและการผลิตสื่อ การพัฒนาทักษะในการออกแบบ
การวางแผน การผลิตและการประเมินสื่อการสอน การประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีร่วมสมัย
ในการผลิตสื่อการสอน
Concepts, principles and theories in media design and production; developing
skills for designing; planning, producing and evaluating instructional media; application of
contemporary technology for instructional media production.
020515103 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางเทคนิคศึกษา
2(1-2-3)
(Information and Communication Technology in Technical Education)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ระบบการสื่อสารข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลและเครื่องมือการสืบค้นข้อมูล การประยุกต์
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการเรียนการสอนเทคนิคศึกษา ระบบการบริหารเนื้อหาและการนําส่งข้อมูล การออกแบบ
ศูนย์ข้อมูล ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทย
Data communication system on the Internet; database and search engines;
application of commercial software for technical education; content management system
and distribute, data center design; digital television system in Thailand.
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มคอ. 2
020515104 การผลิตภาพถ่ายทางเทคนิคศึกษา
2(1-2-3)
(Photographic Production in Technical Education)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
หลักการและทฤษฎีทางการถ่ายภาพ การทํางานและฟังก์ชันของกล้องถ่ายภาพ การผลิต
ภาพเพื่อ การเรียนการสอน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการถ่ายภาพ การจัดเก็บข้อมูล ภาพดิจิทัล
การผลิตภาพ การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายไปใช้ร่วมกับการผลิตสื่อ
Principles and theories of photography; camera operation and functions;
photographic production for instructional purposes; application of digital technology to
photography; digital picture filing; picture production; picture retouching; application of
digital pictures to other media production.
020515105 การวาดภาพและการเล่าเรื่องทางเทคนิคศึกษา
2(1-2-3)
(Drawing and Story Telling in Technical Education)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
หลักการและทฤษฎีของการวาดภาพและการเล่าเรื่อง เทคนิคการวาดภาพ การวาดภาพเพื่อ
สื่อความหมาย การวาดภาพการ์ตูน การใช้คอมพิวเตอร์ในการวาดภาพและการระบายสี การออกแบบ
หนังสือประกอบภาพ การวาดภาพและการเล่าเรื่อง การเขียนและบทการสร้างสื่อสําหรับเทคนิคศึกษา
Principles and theories of drawing and story telling; drawing techniques,
drawing for communication; cartoon drawing; application of computer to drawing and
painting, design of picture books; drawing and story telling, script writing and media
production for technical education.
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มคอ. 2
020515106 สัมมนาทางเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
2(1-2-3)
(Seminar in Technical Education Technology)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
สัมมนาเกี่ยวกับ แนวโน้ม ประเด็น ปัญหา และสภาพการณ์ปัจจุบันที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในจัดการเรียนการสอน และนําเสนอรายงาน ผลของการสัมมนาเพื่อเป็นแนวทางในการสอนหรือ
การวิจัย
Seminar in the trends, issues, problems, and current situation affecting use of
technology for education, presentation of seminar report, result for teaching and researching
guidelines.
020515107 การวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
2(1-2-3)
(Applied Research in Technical Education Technology)
วิชาบังคับก่อน: 020515710 ปรัชญาการอาชีวศึกษา
020515003 ระเบียบวิธีวิจัยทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
Prerequisite: 020515710 Philosophy of Vocational Education
020515003 Research Methodology in Vocational and Technical
Education
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวะ เทคนิคศึกษาและ
การฝึกอาชีพ การวิเคราะห์ปัญหาวิจัย การออกแบบการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอโครงการวิจัยทางด้านการอาชีวะเทคนิคศึกษาและการฝึกอาชีพ
Analysis and synthesis of related documents and research on vocational,
technical education, and training; analysis of research problems; research design; development
of research instruments; data collection; data analysis; presentation of research proposal
in vocational, technical education and training.
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มคอ. 2
020515301 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนขั้นสูง
2(2-0-4)
(Advanced Computer-assisted Instruction)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางการเรียน
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ขั้นตอนการสร้าง การพัฒนาทักษะ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การประเมินสมรรถนะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Design and development of computer-assisted instruction (CAI) for specific
purpose, related principles and theories, types and characteristics of CAI, steps in creating
CAI, developing skill in CAI program and evaluating the performance of CAI.
020515302 มัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน
2(2-0-4)
(Multimedia for Teaching and Learning)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
องค์ประกอบของสื่อประสม การออกแบบสื่อประสมเพื่อการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานสื่อประสม
Components of multimedia, design of multimedia for instruction, application
of software to multimedia creation.
020515303 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชั่น
2(2-0-4)
(Computer Graphics and Animation)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
หลักการและทฤษฎีของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชั่น การสร้างสรรค์งานกราฟิกส์
กระบวนการของการ์ตูนแอนิเมชั่น เทคนิคการระบายสีและการให้แสงเงา ประเภทของแฟ้มข้อมูลกราฟิกส์
การแปลงสภาพแฟ้มข้อมูล การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สําหรับการสร้างกราฟิกส์และแอนิเมชั่น การสร้างสรรค์
งานทางด้านกราฟิกส์และแอนิเมชั่นเพื่อการเรียนการสอน
Principles and theories of computer graphics and animation; graphic creation;
cartoon animation processes, painting and rendering techniques; types of computer
graphic files; file conversion; application of software for graphic creation and animation;
computer graphic and animation creation for instruction.
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มคอ. 2
020515304 สื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2(2-0-4)
(Instructional Media in Computer Network)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ทฤษฎีการสื่อสารข้อมูล สื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษาในปัจจุบัน เทคโนโลยี
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเรียนการสอนผ่านเว็บ ทฤษฎีการเรียนรู้สําหรับสื่อการเรียนการสอนในเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สําหรับจัดการเรียนการสอน การออกแบบสื่อการเรียนการสอน
ผ่านเว็บ ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน การใช้ซอฟต์แวร์และการประเมินสื่อการเรียนการสอน
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Communication theory, instruction media and current innovation technology
trends in technical education, technology of computer network, web-based instruction,
learning theory for instructional media in computer network, using social media for
instruction, designing web-based instruction, learning management system, using software and
evaluating for instructional media in computer network.
020515306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
2(2-0-4)
(Information System Analysis and Design)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
กลยุทธ์และขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ การศึกษาถึงความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ ความต้องการของสารสนเทศ การวิเคราะห์โครงสร้างและวิธีการออกแบบระบบ
การนําไปใช้และการทดสอบระบบ
Strategies and procedures of the information system development. Cycle of
system development; the feasibility study of system development, demand of information,
structure analysis, and system design procedure. System implementation and testing.
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มคอ. 2
020515401 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
2(2-0-4)
(Design of Printed Media)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
หลักการและทฤษฎีการออกแบบสารสนเทศสําหรับสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบการพิมพ์ กระบวนการ
รับรู้และการประเมินการรับรู้สารสนเทศ การออกแบบสารสนเทศเพื่อการบอกเรื่องราวและเพื่อการโน้มน้าว
ให้เชื่อถือ การใช้แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ และตารางเพื่อการนําเสนอข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
การออกแบบ
Principles and theories of information design for printed media, publishing
system; information perception process and evaluation; information design for informative
and persuasive purposes; usage of charts, diagram, graph, and tables for data presentation,
computer-aided design.
020515402 การออกแบบกราฟิกส์เพื่อสื่อสิ่งพิมพ์
2(2-0-4)
(Graphic Design for Printed Media)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
หลักการและทฤษฎีของงานทัศนศิลป์ การใช้องค์ประกอบของงานทัศนศิลป์และประยุกต์
ใช้กับการสร้างกราฟิกส์สําหรับสื่อสิ่งพิมพ์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ การฝึกการออกแบบกราฟิก
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และรูปภาพ ภายใต้บริบทของสังคมไทย
Principles and theories of visual arts; application of visual art components
to graphic creation for printed media; computer-aided design; practice of graphic design
for specific purposes; signs, symbols, and pictures in Thai society contexts.
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มคอ. 2
020515403 การพัฒนาแฟ้มสะสมงานเทคนิคศึกษา
2(2-0-4)
(Development of Technical Education Portfolio)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ตัวแบบของแฟ้มสะสมงาน ความสําคัญของแฟ้มสะสมงานที่มีต่อความก้าวหน้าในอาชีพ
การพัฒนาและสร้างสรรค์แฟ้มสะสมงานทางด้านเทคนิคศึกษา การจัดเตรียมและออกแบบโครงสร้างและ
ส่วนประกอบแฟ้มสะสมงานเพื่อประสิทธิผลในการนําเสนอ กระบวนการจัดการระบบแฟ้มสะสมงาน
การวิเคราะห์สื่อที่ใช้ในการนําเสนอแฟ้มสะสมงาน
Models of portfolio; significance of portfolio on career growth; development
and creation of technical education portfolio; preparation and design of portfolio structure
and components for effective presentation; operating process of portfolio management
system; media analysis for portfolio presentation.
020515404 การเขียนเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์
2(2-0-4)
(Writing for Printed Media)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การใช้ภาษาเพื่อการเขียน การเขียนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ แบบแผนและโครงสร้างของงาน
เขียนสิ่งพิมพ์ การวิเคราะห์เนื้อหาสําหรับการเขียน การตรวจสอบและการเรียบเรียงแก้ไข การใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อสนับสนุนนักเขียน
Language usage for writing; writing for specific purposes; styles and patterns
for writing of printed media; content analysis for writing; proofreading and editing; computer
usage for writers.
020515405 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
2(2-0-4)
(Production of Electronic Printed Media)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
หลั กการเกี่ ยวกั บสิ่ งพิ มพ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ และหนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ รู ปแบบของหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสม การสร้าง การทดลองใช้ และการประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
Principles of electronic publications and electronic books; electronic book
(e-book) formats; design and computer-aided design for electronic publications; analysis
of appropriate patterns of e-books; creation, implementation, and evaluation of e-books.
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มคอ. 2
020515406 การจัดการสื่อสิ่งพิมพ์
2(2-0-4)
(Printed Media Management)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
รูปแบบและโครงสร้างองค์กรที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดทําและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ การบริหารจัดการ
ในกองบรรณาธิการ การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินคุณภาพ การเยี่ยมชมหน่วยงานหรือองค์กร
การพิมพ์
Models and structures of organization producing printed media; producing
and distributing printed media; administration and management in editorial board; planning;
implementing; quality evaluation; printing unit or organization visit.
020515501 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
2(2-0-4)
(Radio and Television Broadcasting)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
หลักการและทฤษฎีของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ วัตถุประสงค์และประเภทของ
การสื่อสาร กระบวนการทางเทคนิค แบบจําลองและองค์ประกอบการสื่อสาร ปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ อิทธิพลของสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
แนวคิดการสื่อสารกับการพัฒนาท้องถิ่น สื่อมวลชนท้องถิ่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การควบคุม
การออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Principles and theories of radio and television broadcasting; objectives and
types of communication; technical process; communication models and components; social
factors affecting radio and television broadcasting organization; influence of radio and
television broadcasting media; concepts of communication and community development,
local media; related laws, rules, and regulations; broadcasting control of radio and television
stations.
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มคอ. 2
020515502 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์
2(2-0-4)
(Computer Application for Radio and Television Media Production)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ซอฟต์แวร์สําหรับผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์
Information technology, computers and computer networks; application of
information system, applied programs for radio and television production, software application
for radio and television media production.
020515503 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
2(2-0-4)
(Production of Radio Programs)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ประเภทรายการวิทยุ การเขียนบทและเทคนิค
การผลิตรายการ หลักการอ่านและการประกาศ การทําหน้าที่ผู้ประกาศและผู้ดําเนินรายการ เทคนิคการตัดต่อ
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง การพัฒนาทักษะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
Production process of radio broadcast programs; types of radio programs;
script writing and techniques of program production; principles of announcement; function
of speakers and moderators; editing techniques; use of radio and television broadcast
equipment; skill development for radio broadcast program production.
020515504 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
2(2-0-4)
(Production of Television Programs)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ การใช้กล้องวีดิทัศน์และเครื่องมือ เทคนิคการผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน์ เทคนิคการผลิตและการตัดต่อ เทคนิคการประกาศข่าวและการดําเนินรายการ
งานในกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
Production process of television programs; video camera and equipments
usage; techniques for television program production; production and editing techniques;
news announcement and program moderator techniques; jobs in television program
production.
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มคอ. 2
020515505 การบริหารจัดการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
2(2-0-4)
(Management of Radio and Television Broadcasting)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การบริหารจัดการเทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เชิงนโยบาย การจัดการ
คลื่นความถี่วิทยุ ปัญหา และข้อจํากัดการจัดการ ในเทคโนโลยีการกระจายเสียง มาตรฐานของอุปกรณ์
หลักการนําอุปกรณ์มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนงานและระบบงาน การใช้งานข้อมูลด้าน
โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดาวเทียม และระบบที่สัมพันธ์กับงานวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์
Policy Management of radio and television broadcasting technology; radio
frequency management, problems and limitation in broadcasting technology and
management; equipment standard; principles of effective usage of equipments; planning
and working system; data usage in telecommunication system; Internet, satellite and
other system related to radio and television broadcasting.
020515702 สถิติการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Statistics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ความรู้ทั่วไปทางสถิติ การแจกแจงความถี่ ตัวแปรวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ตัวแปรวัด
การแปรผัน การเลือกตัวอย่างและการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การทดสอบไคสแควร์ สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย สถิติที่ไม่ใช้
พารามิเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย
General knowledge in statistics; frequency distributions; measures of central
tendency; measures of variation; sampling and estimation; hypothesis testing; analysis of
variance; analysis of covariance, chi-square test; correlation; regression analysis; nonparametric
statistics; statistical package data analysis; report writing data analysis and research result.
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มคอ. 2
020515703 พื้นฐานทางการศึกษา
3(2-2-5)
(Fundamentals of Education)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
บทนิยาม ความสําคัญและจุดมุ่งหมายของการศึกษา หลักการศึกษา ปรัชญาและทฤษฎี
ทางการศึกษา บทบาทและความสําคัญของปรัชญาต่อการศึกษา ระบบการศึกษา จรรยาบรรณครู พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ประเด็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
Definition significance and purpose of education; principles of education;
educational philosophy and theories; roles and significance of philosophy in education;
education system; teacher ethics; National Education Act; issues in educational management.
020515704 หลักสูตรและการสอน
3(2-2-5)
(Curriculum and Instruction)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
บทนิยามและระดับของหลักสูตร ความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับการสอน การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ประเภทของหลักสูตร การวิเคราะห์ผู้เรียน ปรัชญาการศึกษา การวิเคราะห์เนื้อหา วัฒนธรรม
และสังคม วิธีสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรและการบูรณาการวิธีการสอน
Definition and levels of curriculum; relationship between curriculum and
instruction; learning experience provision; types of curriculum; learner analysis; educational
philosophy; content analysis; culture and society; teaching methods; learning theories;
curriculum development and teaching method integration.
020515705 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3(2-2-5)
(Innovation and Educational Technology)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
สื่อการสอน วัสดุการสอน เทคนิควิธีการจัดทําสื่อการสอน ระบบสื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยีทางการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา การจัดการสภาพแวดล้อมใหม่เพื่อการเรียนรู้ การบูรณาการ
เทคโนโลยีในห้องเรียนระดับต่างๆ การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
Instructional media; teaching materials; techniques for instructional media
creation; instructional media system; educational technology and innovation; management
of new surroundings for learning; technological integration of classrooms; development
and application of information technology for education.
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มคอ. 2
020515706 จิตวิทยาการศึกษาสําหรับครู
3(2-2-5)
(Educational Psychology for Teachers)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
พื้นฐานจิตวิทยาการศึกษา บทนิยามคําศัพท์ทางจิตวิทยา ประโยชน์และแขนงของวิชาจิตวิทยา
จิตวิทยาสําหรับครู ทฤษฎีการเรียนรู้
Fundamental educational psychology; definition of psychological terminology;
benefits and branches of psychology; psychology for teachers; theories of learning.
020515707 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
(Educational Measurement and Evaluation)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ประเภทและลักษณะของการวัดและประเมินผล มาตรการวัด กระบวนการสร้างเครื่องมือ
การสร้างข้อสอบและเครื่องมือวัด การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวัด ระบบการให้คะแนนและการให้เกรด
การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง สถิติพื้นฐานสําหรับการวัดและประเมินผล การหาประสิทธิภาพ
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Types and characteristics of measurement and evaluation; measurement
scales; process of instrument construction; construction of test items and other types of
measuring instruments; analysis of measuring instrument quality; marking and grading
system; authentic assessment; basic statistics for measurement and evaluation; and
efficiency validation of achievement test.
020515708 การวิจัยในชั้นเรียน
3(2-2-5)
(Classroom Action Research)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
กรอบแนวคิดของการวิจัยในชั้นเรียน การกําหนดปัญหาและสมมติฐาน เครื่องมือของการวิจัย
ในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย สถิติพื้นฐานสําหรับการวิจัยในชั้นเรียน การเขียนรายงานการวิจัย
การฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน การอภิปรายผลการวิจัย
Conceptual framework of classroom action research; identification of research
problems and hypothesis; classroom action research instruments; research design; basic
statistics for classroom research; research reports write up; classroom action research
practicum; discussion on research findings.
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มคอ. 2
020515709 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6(0-12-6)
(Professional Field Experience)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การฝึกปฏิบัติโดยประยุกต์หลักการ ทฤษฎีและทักษะที่ได้เรียนรู้ในระหว่างศึกษาไปทดลองใช้
ในการสอนในห้องเรียน
Practicum in application of principles, theories, and skills acquired during
the study to teaching in classroom.
020515710 ปรัชญาการอาชีวศึกษา
2(2-0-4)
(Philosophy of Vocational Education)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ความต้องการของบุคคลและของสังคมในการมีอาชีพ ประวัติของการอาชีวศึกษาและเทคนิค
ศึกษา ความเข้าใจเรื่องปรัชญา โครงสร้างของปรัชญาและการออกแบบการศึกษาเพื่ออาชีพ บทบาทและ
ความสําคัญของปรัชญาต่อการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปรัชญาที่มีผลต่อการพัฒนาอาชีวะและเทคนิคศึกษา
หลักการและทฤษฎีการอาชีวศึกษาของ ชาลล์ เอ โพสเซอร์ การพัฒนาการอาชีวะและเทคนิคศึกษาใน
ประเทศไทย แนวโน้มและองค์ประกอบของการอาชีวะและเทคนิคศึกษาในต่างประเทศ มาตรฐานหลักสูตร
อาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพ การรับรองคุณวุฒิ การประเมินคุณภาพทางการอาชีวศึกษา การวิจัยและพัฒนา
ด้านการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จรรยาบรรณของนักอาชีวศึกษา พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Individual and social needs of vocations; history of vocational and technical
education; understanding of philosophy, structure of philosophy and vocational education
design; roles and significance of philosophy on vocational and technical education;
philosophy affecting the development of vocational and technical education; principles
and theory of vocational education by Charles A. Prosser, development of vocational
education in Thailand, trends and factors of vocational and technical education in other
countries; curriculum standard of vocational education and training; accreditation; vocational
program evaluation; research and development in vocational and technical education;
and code of ethics for vocational educators; Vocational Education Act B.E. 2551 and
related laws.
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มคอ. 2
020515801 การบริหารการผลิตทางอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Industrial Production Administration)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
หลักการผลิตในระบบอุตสาหกรรม โครงสร้างระบบงานอุตสาหกรรม การวางแผนและ
การควบคุมระบบการผลิต การใช้เทคนิคในการจัดการการผลิต การควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการผลิต
ในอุตสาหกรรม
Principles of production in industrial system, structure of industrial system,
planning and controlling different production systems, techniques used in production
management, control of factors related to production, usage of appropriate technology to
facilitate production systems, case studies related to administration in industry.
020515802 การประกันคุณภาพงานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Quality Assurance in Industrial Work)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
หลักการการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพภายในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องมือและ
วิธี ก ารควบคุ ม คุ ณภาพ การวิ เ คราะห์ ร ะบบประกัน คุณ ภาพงานอุ ตสาหกรรม การประยุ กต์ ใ ช้ ร ะบบ
มาตรฐานอุตสาหกรรมสากล การบริหารและการจัดการการประกันคุณภาพงานอุตสาหกรรม
Principles of quality assurance; internal quality assurance in industrial
factories; tools and methods for quality control; analysis of industrial quality assurance
system; application of international industrial standards; administration and management
of industrial quality assurance.
020515803 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Innovation and Technology in Industrial Sector)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ประวัติการพัฒนาระบบอุตสาหกรรม กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม การสังเคราะห์เทคโนโลยี การจัดการนวัตกรรมที่เหมาะสมและใช้งานจริง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรม
History of industrial system development; innovation development process;
evolution of technology in industrial sector; synthesis of technology; management of
practical and appropriate innovations; appropriate technology transfer in industrial sector.
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มคอ. 2
020515804 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Human Resource Development in Industrial Sector)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
หลักการ แนวคิด และเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการ รูปแบบและ
วิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ปัจจัยและความต้องการในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดองค์กรสําหรับดําเนินการ การวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ การเสนอโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
Principles, ideas, and goals of human resource development; process, patterns,
and methods of human resource development in industrial sector; analysis of factors and
needs in human resource development; organization management for operation; trend
analysis and directions in human resource development related to socio-economy of the
country; project proposal for individual competency development relevant to the needs
of industrial sector.
020515805 ปัญหาพิเศษทางเทคนิคศึกษา
2(1-2-3)
(Special Problem in Technical Education)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การกําหนดปัญหาทางเทคนิคศึกษาและการศึกษาเชิงลึก ค้นหาผลและหัว ข้อ เรื่อ งของ
การศึกษาได้รับการเห็นชอบจากอาจารย์ประจําวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นการศึกษา
ทั้งแบบกลุ่มและแบบบุคคลในรายวิชานี้ มีการส่งรายงานผลการศึกษา
Identification of problem in technical education and in-depth study; methods
to solution finding; topics of the study were approved by in charted teachers and department
board of academic affair, in-group or individual study are used for this class session. A formal
written report is required.
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มคอ. 2
020515806 การศึกษาอิสระทางเทคนิคศึกษา
2(1-2-3)
(Independent Study in Technical Education)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การกําหนดปัญหาเฉพาะบุคคลทางเทคนิคศึกษาที่ต้องการศึกษาเชิงลึก ดําเนินการศึกษา
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พบคําตอบของปัญหา หัวข้อเรื่องของการศึกษาได้รับการเห็นชอบ
จากอาจารย์ประจําวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นการศึกษาแบบอิสระในรายวิชานี้ มีการส่ง
รายงานผลการศึกษา
Defining the individual problems on technical education and in-depth study,
methods to finding the individual solutions; topics of the study were approved by teacher
and department board of academic affair, independent study is used for this class session.
A formal written report is required.
020515901 วิทยานิพนธ์
12
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน: 020515003 ระเบียบวิธีวิจัยทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
Prerequisite: 020515003 Research Methodology in Vocational and
Technical Education
นักศึกษาต้องทําวิทยานิพนธ์เรื่องที่น่าสนใจในสาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา โดยได้รับ
คําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรีกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาต้องเขียนบทความวิจัย
หนึ่งเรื่องและลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
Students are required to conduct a research relate to Technical Education
uder supervision of advisors appointed by Graduate School. An article extracted from
their study must be provided and published in a national academic journal.
020515902 สารนิพนธ์
(Master Project)
วิชาบังคับก่อน: 020515702
วิชาบังคับก่อน: 020515003
Prerequisite: 020515702
Prerequisite: 020515003

6

สถิติการศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัยทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
Educational Statistics
Research Methodology in Vocational and
Technical Education
การศึกษาค้นคว้าเชิงลึกด้านเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา การทํารายงานสารนิพนธ์โดยใช้รูปแบบ
และกระบวนการวิจัยภายใต้การให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
Profound study of interesting topic in technical education technology, writing
report of the study using research format and process under advisor’s supervision.
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มคอ. 2
3.2 ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับที่
1
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2

ชื่อ-นามสกุล
นายธีรพงษ์ วิริยานนท์

นายกฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

ค.อ.ด. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

2550

Ph.D.

University of North Texas,
USA.

2535

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

2523

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2556

กศ.ม.

3

นางสาวสวนันท์ แดงประเสริฐ

อาจารย์

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ปี พ.ศ.
ที่สําเร็จ
การศึกษา

(Vocational Education Instructional System
Technology)
(เทคโนโลยีการศึกษา)
(เทคโนโลยีการศึกษา เศรษฐศาสตร์)

ปร.ด.

(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

วท.ม.

(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

บธ.บ.

(ระบบสารสนเทศ)
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2530
2524
6

6

6

6

2521

2546
2544

มคอ. 2

กศ.บ.

ภาระการสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
ปีการศึกษา
2560 2561
6
6

มคอ. 2
3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลําดับที่
1

2
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3

4

5

ตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์

ค.อ.ด.
ค.อ.ม.
ค.อ.บ.

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
(วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
(เครื่องกล)
(วิศวกรรมเครื่องกล)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กศ.ด.
ค.อ.ม.
วท.บ.

(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
(สถิติ)

อาจารย์

ปร.ด.
ค.อ.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
ค.อ.ม.
บธ.บ.
ปร.ด.
ค.อ.ม.
ค.บ.

(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
(ระบบสารสนเทศ)
(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

อาจารย์

อาจารย์

มคอ. 2

ชื่อ – นามสกุล
นายสมยศ เจตน์เจริญรักษ์
(ข้าราชการบํานาญ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ)
นางสาวทักษิณา เครือหงส์
(อาจารย์ประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)
นายกรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
(อาจารย์ประจําสํานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
นางสาวธิดารัตน์ จอดนอก
(คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
นายธนา ทุมมานนท์
(เจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิศวกรรมออกอากาศ (Cliff of Technology :
CTO) บ.วัชรพล จํากัด (นสพ.ไทยรัฐ, ไทยรัฐทีวี,
ไทยรัฐออนไลน์)

- 39 -

มคอ. 2
3.2.2 อาจารย์พิเศษ (ต่อ)
ลําดับที่
6

7

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวโสภิตา สุวุฒโฑ
(อาจารย์ประจําสถานเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล)
นายภราดร เสถียรไชยกิจ
(หัวหน้างานฝึกอบรม บริษัท KNOW-HOW
TRAUSFER CO., LTD.)

ตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
(เวชนิทัศน์)
(เวชนิทัศน์)

ปร.ด.
ค.อ.ม.
ค.บ.

(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
(เครื่องกล)
(วิศวกรรมเครื่องกล)

- 40 มคอ. 2
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มคอ. 2
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 ช่วงเวลา
ไม่มี
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
ข้อกําหนดในการทําวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย
ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการฝึกอาชีพ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ประจําหลักสูตรคอยดูแล
และให้คําปรึกษา ทั้งนี้รายงานผลการวิจัยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และทักษะในการวิจัยที่สําคัญ คือ การกําหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์
ขอบเขต ผลที่คาดว่าจะได้รับ การทบทวน วรรณกรรม การตั้งสมมติฐาน การสุ่มตัวอย่าง การสร้างและ
พัฒนาเครื่องมือการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานผลการวิจัย
5.3 ช่วงเวลา
ปีที่ 2
5.4 จํานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษาการทําวิทยานิพนธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงสร้าง
งานวิจัยทางเว็บไซต์และปรับปรุงให้ทันสมัย อีกทั้งมีตัวอย่างในการทําวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากเนื้องานที่ได้ศึกษาจากการสอบวิทยานิพนธ์ และประเมินผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หมวดที่ 7
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านความสามารถในการสื่อสาร
สนับสนุนให้นักศึกษานําเสนอผลงานวิชาการด้วยภาษาไทยหรือ
ภาษาต่างประเทศ ทั้งภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมี
การนําเสนอผลงานด้วยภาษาอังกฤษในการประชุมวิชาการ
อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณ
มีการให้คํ าแนะนํ าเกี่ยวกับการอ้างอิ งผลงานวิจัยของผู้อื่น
ในการวิจัย
อย่างถูกต้อง และให้คําแนะนําในการนําเสนอผลงานวิจัยของ
ตนเองที่มีความน่าเชื่อถือในเชิงสถิติ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่าง
ราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา
รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
(1) มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจัย อันได้แก่ การเคารพและ
อ้างอิงผลงานวิชาการของผู้อื่นอย่างถูกต้อง รวมถึงการนําเสนอผลงานวิจัยของตนเองที่มีความน่าเชื่อถือ
ในเชิงสถิติ
(2) มีความสามารถในการทํางานเป็นกลุ่มทั้งในฐานะสมาชิกของกลุ่มหรือในฐานะผู้นํา
มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วยการเสียสละทํางานเพื่อส่วนรวม การเคารพรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น การเคารพในมติเสียงส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับความเห็นส่วนน้อย และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลําดับความสําคัญ
(3) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซือ่ สัตย์สุจริต
(4) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(5) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ต่อบุคคล องค์กร สังคม
และสิ่งแวดล้อม
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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มคอ. 2
ทั้งนี้ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องประเด็นดังกล่าวในกิจกรรม
การเรียนการสอน และการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา อีกทั้งอาจารย์ที่สอนต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมตามที่
กล่าวข้างต้นด้วย
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่
ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบ
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม
เสียสละ เป็นต้น
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากความตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) ประเมิ นจากรายงานหรือผลงานวิชาการที่มีการนําเสนอผลงานของตนเองและ
อ้างอิงงานผู้อื่นอย่างถูกต้อง
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีใ่ นงานกลุ่มหรืองานเดีย่ วที่ได้รับมอบหมาย
(5) ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบหรือการลอกงานผู้อื่นมาส่ง
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้น
มาตรฐานความรู้ควรครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) มีความรู้ทลี่ ึกซึ้งมั่นคงในวิชาซึ่งเป็นรากฐานทางเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
(2) มีความรู้พื้นฐานที่ลึกซึ้งในวิชาเฉพาะแขนง โดยเฉพาะในรายวิชาที่สอดคล้องกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
(3) ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา อันส่งผลต่อความเข้าใจในศาสตร์
ด้านเทคโนโลยี
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีเทคนิคศึกษาได้อย่างเหมาะสม
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง การทํารายงานหรือโครงงานในรายวิชา การสัมมนา โดยการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง และการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเฉพาะเรื่อง
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้
(6) ประเมินจากการสอบกลั่นกรองหัวข้อวิทยานิพนธ์
(7) ประเมินจากการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
(8) ประเมินจากการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
(9) ประเมินจากการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
(10) ประเมินจากการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดเป็นระบบและมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีเทคนิคศึกษาได้อย่างมีระบบ
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นักศึกษาเป็นศูนย์กลางในแต่ละรายวิชา โดยให้นกั ศึกษาได้
ฝึกฝนการค้นคว้าหาข้อมูลหรือทําโครงงานย่อย
(2) มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
(3) การอภิปรายกลุ่ม
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนําเสนอรายงาน
หรือโครงงานในชั้นเรียน รวมทั้งประเมินจากผลงานการทําวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อ สารกับ กลุ่ม คนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั ้ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
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(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปญ
ั หาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในกลุ่ม ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่น ต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลอืน่
(5) มีภาวะผู้นํา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมิ นจากพฤติ กรรมและการแสดงออกของนั กศึ กษาในการนํ าเสนอรายงานกลุ่ ม
ในชั้นเรียน และสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น
ของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปในการทํารายงาน
บทความวิจัย และวิทยานิพนธ์ เช่น โปรแกรมการจัดพิมพ์งาน การวาดกราฟ การคํานวณเชิงตัวเลข รวมถึง
การนําเสนอผลงาน เป็นต้น
(2) มีทั กษะในการวิ เคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติเชิ ง
ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มี ทั กษะในการสื่ อสารข้อ มูล ทั้ งการพู ด การเขีย นและการสื่อ ความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ เช่น การทํารายงาน
รวมถึงประเมินจากบทความวิจัยและวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เป็นต้น
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากผลงานของนักศึกษาในแต่ละวิชา เช่น จากรายงาน การนําเสนอผลงาน รวมถึง
ประเมินจากบทความวิจัยและวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เป็นต้น
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจัย อันได้แก่ การเคารพและอ้างอิง
ผลงานวิชาการของผู้อื่นอย่างถูกต้อง รวมถึงการนําเสนอผลงานวิจัยของตนเองที่มีความน่าเชื่อถือในเชิงสถิติ
(2) มีความสามารถในการทํางานเป็นกลุ่มทั้งในฐานะสมาชิกของกลุ่มหรือในฐานะผู้นํา มีจิตใจ
เป็นประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วยการเสียสละทํางานเพื่อส่วนรวม การเคารพรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
การเคารพในมติ เ สี ย งส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ความเห็ น ส่ ว นน้ อ ย และสามารถแก้ ไ ขข้ อ ขั ด แย้ ง
ตามลําดับความสําคัญ
(3) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตย์สุจริต
(4) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม
(5) สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากการใช้ ความรู้ต่ อบุ คคล องค์ กร สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
3.2 ความรู้
(1) มีความรู้ที่ลึกซึ้งมั่นคงในวิชาซึ่งเป็นรากฐานทางเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
(2) มีความรู้ พื้นฐานที่ลึกซึ้งในวิชาเฉพาะแขนง โดยเฉพาะในรายวิ ชาที่สอดคล้ องกับหั วข้อ
วิทยานิพนธ์
(3) ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา อันส่งผลต่อความเข้าใจในศาสตร์
ด้านเทคโนโลยี
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีเทคนิคศึกษาได้อย่างเหมาะสม
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3.3 ทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดเป็นระบบและมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีเทคนิคศึกษาได้อย่างมีระบบ รวมถึง
การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจิ น ตนาการและความยืดหยุ่ น ในการปรับ ใช้อ งค์ ความรู้ ที่ เกี่ยวข้องอย่า งเหมาะสมใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปญ
ั หาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุม่
ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มี ทั ก ษะในการใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สํ า เร็ จ รู ป หรื อ กึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป ในการทํ า รายงาน
บทความวิจัย และวิทยานิพนธ์ เช่น โปรแกรมการจัดพิมพ์งาน การวาดกราฟ การคํานวณเชิงตัวเลข
รวมถึงการนําเสนอผลงาน เป็นต้น
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติเชิงประยุกต์ต่อ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทัง้ การพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
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มคอ. 2
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
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2

3

020515001 กลวิธีการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ



.

020515002 การบริหารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

.

.

4

.





020515101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

.

.

020515102 การออกแบบและผลิตสื่อเทคนิคศึกษา

.

.

020515003 ระเบียบวิธีวิจัยทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา



020515103 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางเทคนิคศึกษา 
020515104 การผลิตภาพถ่ายทางเทคนิคศึกษา

.

.

.

.

020515105 การวาดภาพและการเล่าเรื่องทางเทคนิคศึกษา

.

020515106 สัมมนาทางเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา



020515107 การวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา



.
.

020515302 มัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน

.

6

1

.

 
 .
. 
 
. 
. 
 
. 
. 

.

.

.
.
.

.
.
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2

3

ทักษะทางปัญญา

4

1

.

 
 
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.
.

 



2

3
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.

.

.

.

.

5

.

4

.



.



.



.

.

.



.

.

.



.




.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

3

.

.

1

2

.








.

4

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

 


5

.

.

.

.

.

2

3

4

.

.





.

.

.

.

 









6



. .

. .

.

. .
. . . 
  
 
.
 
.
.

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.

.

มคอ. 2

020515301 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนขั้นสูง







5

ความรู้

ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มคอ. 2
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1

2
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020515303 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชั่น

.

020515304 สื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

.

020515306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

.

020515401 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

.

020515402 การออกแบบกราฟิกส์เพื่อสื่อสิ่งพิมพ์

.

020515403 การพัฒนาแฟ้มสะสมงานเทคนิคศึกษา

.

020515404 การเขียนเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์

.

020515405 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

.

020515406 การจัดการสื่อสิ่งพิมพ์

.

020515501 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

.

4












5

6
.
.

.

.
.
.
.
.
.

.

.
.

1 2 3












ทักษะทางปัญญา
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3












4

5

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1
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.





.

.



.

- 49 -



.

.



.

.

 

.

มคอ. 2

020515502 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อวิทยุ
และโทรทัศน์

3

ความรู้

ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มคอ. 2
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1

020515503 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
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020515504 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

2

3

4

3

4

5

1

6

1
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.
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.
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.
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.
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.



.



.

.

.

.

  

.

.

.



  

.

 

.

.



.

.

.

.

.



2

.

020515703 พื้นฐานทางการศึกษา

020515708 การวิจัยในชั้นเรียน

1

.

.

020515707 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

4





020515706 จิตวิทยาการศึกษาสําหรับครู

1 2 3

.

020515702 สถิติการศึกษา

020515705 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

6

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ



.

020515704 หลักสูตรและการสอน

ทักษะทางปัญญา

.




020515505 การบริหารจัดการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

5

ความรู้

ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

.

.



.

.



มคอ. 2
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มคอ. 2
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1

2
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020515709 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

.

020515710 ปรัชญาการอาชีวศึกษา

.

020515801 การบริหารการผลิตทางอุตสาหกรรม

.

020515802 การประกันคุณภาพงานอุตสาหกรรม

.

020515803 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม

.

020515804 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม

.

020515805 ปัญหาพิเศษทางเทคนิคศึกษา
020515806 การศึกษาอิสระทางเทคนิคศึกษา
020515901 วิทยานิพนธ์
020515902 สารนิพนธ์
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ความรู้
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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มคอ. 2
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มคอ. 2
4. ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes : ELO)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา เป็นหลักสูตรเพื่อ
ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประยุกต์ พัฒนา คิดค้น และวิจัยด้านเทคโนโลยี
เทคนิคศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตามความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนในปัจจุบัน
ให้มีคุณภาพในระดับสากล นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่งานวิจัยด้านเทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา อันทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มีความคาดหวังต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
ในหลักสูตร ดังต่อไปนี้
4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ELO 1 (G) มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจัย รวมถึงการนําเสนอผลงานวิจัย
ของตนเองที่มีความน่าเชื่อถือในเชิงสถิติ มีความสามารถในการทํางานเป็นกลุ่มทั้งในฐานะสมาชิกของกลุ่ม
หรือในฐานะผู้นํา มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วย การเสียสละทํางานเพื่อส่วนรวม การเคารพ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การเคารพในมติเสียงส่วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับความเห็นส่วนน้อยและ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของ
ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
ELO 2 (S) มีความสามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ต่อบุคคล องค์กร
สังคมและสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
4.2 ด้านความรู้
ELO 3 (S) มีความรู้ที่ลึกซึ้งมั่นคงในวิชาซึ่งเป็นรากฐานทางเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มีความรู้
พื้นฐานที่ลึกซึ้งในวิชาเฉพาะแขนง โดยเฉพาะในรายวิชาที่สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ค้นพบองค์ความรู้ใหม่
ทางด้านเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา อันส่งผลต่อความเข้าใจในศาสตร์ด้านเทคโนโลยี มีความสามารถบูรณาการ
ความรู้ในสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีเทคนิคศึกษาได้อย่างเหมาะสม
4.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ELO 4 (S) มีความคิดเป็นระบบและมีวิจารณญาณที่ดี สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และ
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
ได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ELO 5 (S) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO 6 (G) มีความสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
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มคอ. 2
ELO 7 (S) มีความสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบ
ในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม มีความรับผิดชอบ
การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ELO 8 (S) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปในการทํารายงาน
บทความวิจัย และวิทยานิพนธ์ มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ
เชิงประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน
และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
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มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรสู่รายวิชา
รายวิชา
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020515001
020515002
020515003
020515101
020515102
020515103
ศึกษา
020515104
020515105
020515106
020515107
020515301
020515302
020515303

กลวิธีการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ
การบริหารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
ระเบียบวิธีวิจยั ทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การออกแบบและผลิตสื่อเทคนิคศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางเทคนิค

ELO 1
(G)

ELO 2
(S)

ELO 3
(S)

ELO 4
(G)





















การผลิตภาพถ่ายทางเทคนิคศึกษา
การวาดภาพและการเล่าเรื่องทางเทคนิคศึกษา
สัมมนาทางเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนขั้นสูง
มัลติมีเดียเพือ่ การเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชั่น










ELO 6
(G)

ELO 7
(S)

ELO 8
(S
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ELO 5
(S)

มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรสู่รายวิชา
ELO 1
(G)

รายวิชา
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020515304
020515306
020515401
020515402
020515403
020515404
020515405
020515406
020515501
020515502

สื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
การออกแบบกราฟิกส์เพื่อสื่อสิง่ พิมพ์
การพัฒนาแฟ้มสะสมงานเทคนิคศึกษา
การเขียนเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
การจัดการสื่อสิ่งพิมพ์
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อวิทยุ
และโทรทัศน์
020515503 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
020515504 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
020515505 การบริหารจัดการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ELO 2
(S)

ELO 3
(S)

ELO 4
(G)

ELO 5
(S)

ELO 6
(G)

ELO 7
(S)

ELO 8
(S
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- 55 -

มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรสู่รายวิชา
ELO 1
(G)

รายวิชา
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020515702
020515703
020515704
020515705
020515706
020515707
020515708
020515709
020515710
020515801
020515802
020515803
020515804
020515805
020515806
020515901
020515902

สถิติการศึกษา
พื้นฐานทางการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษาสําหรับครู
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
การวิจัยในชั้นเรียน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ปรัชญาการอาชีวศึกษา
การบริหารการผลิตทางอุตสาหกรรม
การประกันคุณภาพงานอุตสาหกรรม
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม
ปัญหาพิเศษทางเทคนิคศึกษา
การศึกษาอิสระทางเทคนิคศึกษา
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
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ELO 3
(S)


















ELO 4
(G)

ELO 5
(S)

ELO 6
(G)































ELO 7
(S)

ELO 8
(S





































มคอ. 2

หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
(S) หมายถึง ผลการเรียนรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Outcome)
(G) หมายถึง ผลการเรียนรู้และทักษะทั่วไป (General Outcome)

ELO 2
(S)

มคอ. 2
ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้สู่รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
ELO
ของ
หลักสูตร

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
ELO 1
ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8

   
 
   
 
  
 
   
   

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หมวดที่ 7
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในแต่ละรายวิชา
ใช้วิธีทวนสอบจากคะแนนทดสอบ งานที่มอบหมาย และการนําเสนองานในชั้นเรียน เมื่อมีการทดสอบ
ในแต่ละรายวิชาเรียบร้อยแล้ว ผู้สอนต้องจัดเวลาสําหรับทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกครั้งตาม
ลักษณะของรายวิชาที่แตกต่างกัน
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การสําเร็จการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
- ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
- ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
- เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า โดยต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
- การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ (ระบุ) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
- 57 -

มคอ. 2
คุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอผลต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความ
ที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ดังกล่าว จํานวน 1 เรื่อง
- สอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- กรณีที่เรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิตต้องมีผลสัมฤทธิ์
ตามที่หลักสูตรกําหนด
แผน ข
- ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
- ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
- สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและปากเปล่า
- เสนอสารนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า โดยต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
- สารนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์จะต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
สืบค้นได้ จํานวน 1 เรื่อง
- สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- กรณีที่เรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิตต้องมีผลสัมฤทธิ์
ตามที่หลักสูตรกําหนด

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย
และคณะ รวมถึงข้อกําหนดหรือข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ตลอดจนข้อมูลหลักสูตรที่สอน พร้อมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ การใช้และผลิตสื่อการสอนเพื่อเป็น
การพัฒนาการสอนที่เน้นการวิจัยเป็นฐานของอาจารย์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งสริมการสอนและ
งานวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัย การสนันสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
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มคอ. 2
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(3) ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะ
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
การประกันคุณภาพหลักสูตรเป็นการดําเนินการภายใต้การกํากับมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตามเกณฑ์ CUPT-QA โดยให้รายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าวทุกปี ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน
คือ มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (1) ทุกข้อ และผ่านการประเมิน มีการพัฒนาคุณภาพ
ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ตามวงรอบที่กําหนด
2. บัณฑิต
สําหรับความต้องการกําลังคนสาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษานั้น คาดว่ามีความต้องการกําลังคน
ที่สูงมาก ทั้งนี้ คณะโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจัดการสํารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนําข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวกับ
การประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
3. นักศึกษา
3.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการทํา
วิทยานิพนธ์สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะกําหนดชั่วโมงให้คําปรึกษา
(Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ โดยมีการประสานการนัดหมายอย่างเป็นระบบ
3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคําร้องขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ หรือ
สามารถดําเนินการอุทธรณ์ได้
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4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
4.1.1 มีการรับอาจารย์ใหม่ โดยคัดเลือกตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4.1.2 มีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10.3
4.1.3 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
4.1.4 มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
และมีประสบการณ์ทําวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
4.2 การพัฒนาอาจารย์
สนับสนุนให้อาจารย์ได้ร่วมสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน เพื่อรับวิทยาการใหม่ ๆ ในวิชาชีพ เพิ่มศักยภาพ
ด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํา
ผลงานมาพัฒนาการเรียนการสอน สร้างแรงจูงใจในการทําผลงานวิชาการ
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้กํากับดูแลและคอยให้คําแนะนําแนวปฏิบัติให้แก่อาจารย์
ประจําหลักสูตรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลโดยมีการประเมินความพึงพอใจหลักสูตร
และการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการ
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการในการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้น
การพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ
ความต้องการของประเทศ ทั้งนี้ จะมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
5.2 การเรียนการสอน
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้กํากับดูแลพิจารณาการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา
โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่
ได้รับมอบหมายให้สอนในวิชานั้น ๆ เน้นการใช้เทคนิคการสอนที่เน้นการวิจัยเป็นฐานและการเรียนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน รวมถึงการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําการเรียนรู้ มคอ.3 และ มคอ.4 เพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง รวมถึงการพิจารณา
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กําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่
เหมาะสมกับหัวข้อ เพื่อสามารถให้คําปรึกษาตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาจนสําเร็จการศึกษา
5.3 การประเมินผู้เรียน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสูตรเป็นผู้กํากับข้อมูล เกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
โดยกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
และการประเมินวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพื่อสะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่
เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปด้วย
ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา โดยการบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ/
ประกาศ มหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสํานักหอสมุดกลาง
ที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะมีหนังสือ
ตําราเฉพาะทาง รวมทั้งมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล
เพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและ
ใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเป็น ในส่วนของคณะมีห้องสมุด เพื่อบริการหนังสือ
ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และมีการจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมือ
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ Wifi ติดตั้งประจําอยู่ในทุกห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
อาจารย์ประจําหลักสูตรสํารวจความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา
โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อจัดทํางบประมาณ
ประจําปีในการจัดหาทรัพยากรให้พอเพียงต่อความต้องการในการเรียนการสอน
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7. การกําหนดตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์
อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวน การดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัด
การเรียนการสอน
อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
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มคอ. 2

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
นั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่
โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบของนักศึกษา
การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถ
ประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้อง
มีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนจะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความ
เข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งด้านทักษะกลยุทธ์ การสอน การตรงต่อ
เวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอน
ในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทําอย่างต่อเนื่องทุก 3 ปี โดยเน้นการติดตามประเมิน
นักศึกษาว่ามีขีดความสามารถทางการวิจัยมากน้อยแค่ไหน และยังอ่อนด้อยด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ
ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2
มีการดําเนินการครบ 8 ข้อ
ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
- 63 -

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบ 12 ข้อ

มคอ. 2
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
จากการรวบรวมข้อมูล จะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละ
รายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็น
การปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทําได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง
ฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ปี ทัง้ นี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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