หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 2538002
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science in Industrial Education Program in
Computer and Information Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science in Industrial Education
(Computer and Information Technology)
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) : ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
(ภาษาอังกฤษ) : M.S.Ind.Ed. (Computer and Information Technology)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
40 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1. รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท
5.2. ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย แต่เอกสารและตาราในวิชาหลักของหลักสูตรเป็น
ภาษาอังกฤษ
5.3. การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการเวียนเอกสาร
เมือ่ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 202
เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ ใน พ.ศ. 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) อาจารย์ หรือ ผู้สอน ทางด้านสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) วิทยากร หรือ ผู้ฝึกอบรม ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
(4) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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9. ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
(สาขาวิชา)
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
1. ผศ.ดร.อลิสา ทรงศรีวิทยา - ปร.ด. (นวัตกรรม
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
การเรียนรู้ทางเทคโนโลยี) พระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2553)
- พ.ม. (คอมพิวเตอร์)
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, ประเทศไทย
(2538)
- วท.บ. (วิทยาการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
คอมพิวเตอร์)
เจ้าพระยา, ประเทศไทย
(2536)
2. รศ.สุวรรณา สมบุญสุโข - ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ) พระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2541)
- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
- วท.บ. (วิทยาการ
เจ้าพระยา, ประเทศไทย
คอมพิวเตอร์)
(2536)
3. ดร.นิธิดา บุรณจันทร์
- ศษ.ด. (บริหารการศึกษา) - มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ,
ประเทศไทย (2550)
- ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) - มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ,
ประเทศไทย (2536)
- ค.บ. (การสอน
- จุ ฬ าล งก รณ์ ม ห าวิ ท ยาลั ย ,
มัธยมศึกษา)
ประเทศไทย (2529)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายเข้าอยู่
ในทุ ก วงการ ถึง ระดับ ที่ ก ล่ าวกั น ว่าเป็ น การปฏิ วัติ เทคโนโลยี ส ารสนเทศของสั งคมมนุ ษ ย์ ใ น
ศตวรรษที่ 21 วงการการศึกษาก็เช่นกัน โรงเรียนและวิทยาลัยในสังกั ดกระทรวงศึก ษาธิการได้
บรรจุวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ในหลักสูตร เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมที่จะ
ดารงชีวิตในยุคสังคมสารสนเทศต่อไป แต่สภาวะปัจจุบัน สถาบันการศึกษายังขาดแคลนบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถในการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถถ่ายทอด
วิชาการด้านความรู้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจน
นักวิชาการด้านงานวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ความต้องการบุคลากรที่มี
ความสามารถดังกล่าวมีเป็นจานวนมาก เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีด้านนี้มีเพิ่มขึ้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรจะคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน
การใช้ ง านอิ น เทอร์เน็ ต ในประเทศไทยมี ก ารขยายตั ว อย่ างต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ สั งคมไทยเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูล จากทั่วทุกมุมโลก
สามารถทาได้อย่างง่ายดาย จึงเกิดการซึมซับวัฒนธรรมจากต่างประเทศมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดังนั้น สังคมไทยในปัจจุบันนี้ จาเป็นจะต้องใช้ ครูอาจารย์ ผู้สอน และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวนมาก ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม
จริยธรรม ที่ จะช่วยชี้นาและขับ เคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่ส อดคล้องและ
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
สัง คมและวัฒ นธรรมของประเทศไทยดังที่ ไ ด้ก ล่าวมาแล้ ว ดังนั้ น สาขาวิช าคอมพิ วเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเห็นความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่เดิมให้ตรงกับความต้องการ
ของประเทศ ซึ่งได้แก่ สถาบันการศึกษา และองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยการผลิตบุคลากร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนา
ตนเองให้ เข้ า กั บ ลัก ษณะงานทั้ งด้ านวิช าการและวิชาชีพ รวมถึ งความเข้ าใจในผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และมุ่งธารงปณิธานในการสร้างบัณฑิต
ที่ดีและเก่ง เนื่องจากการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย จึงเป็นช่องทางในการถ่ายทอดวัฒนธรรม
จากต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้พฤติกรรม และค่านิยมของนักศึกษาเปลี่ยนไป การพัฒนาหลักสูตร
จึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่คานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดย
ใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้รับ ข้อมูลข่าวสาร สังคมและวัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยและคุ้มค่า และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่ ง เป็ น ไปตามนโยบายและวิสั ย ทั ศ น์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ด้ านมุ่ งสู่ ความเป็ น เลิศ ใน
เทคโนโลยี แ ละการวิ จั ย อี ก ทั้ ง ยั งเป็ น การตอบสนองนโยบายของรั ฐบาลที่ จ ะส่ งเสริ ม การน า
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เสริมสร้างสมรรถนะด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาประเทศ
ให้เจริญยิ่งขึ้น
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาภาษาอังกฤษปรับพื้ นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา (LNG 550 และ LNG 600)
สอนโดยคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
(1) พั ฒนาหลัก สูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการ
(2) ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย กั บ การเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี โดยจะท าการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
(3) จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ทั้ งทฤษฎีและมีทักษะทั้งด้านการปฏิบัติ
และการทางานวิจัย
(4) ก าหนดคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ ในระดั บ ไม่ ต่ ากว่าปริญ ญาเอก หรือ มี ต าแหน่ งทาง
วิชาการ ที่มีความรู้หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(5) พั ฒ นาอาจารย์ ให้ ศึ ก ษา ดู งาน ทั้ งในประเทศ และต่ างประเทศ ในวิ ช าการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้
(6) ประเมินหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
องค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในการ
ดารงชีวิตในยุคไร้พรมแดน เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามา
มีบทบาทในทุกองค์ประกอบของการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ประกอบกับการสื่อสารทุก
แขนงได้ทวีบทบาทสาคัญและมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน เพื่อจักได้เป็นผู้ถ่ายทอดและส่งเสริมวิชาชีพนี้ให้เจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับความต้องการและ
สภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีพันธกิจที่มุ่งผลิตครูทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมทั้ งด้านวิช าการและวิชาชีพ ในด้านวิชาการ องค์ความรู้จะส่งผลต่อการพั ฒ นา
ความรู้ใหม่ ด้านคอมพิ วเตอร์และเทคโนโลยีส ารสนเทศ ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้แก่
ผู้เรียน ที่จะมีการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและงานวิจัย
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการศึกษาเพิ่มพูนวิชาการในระดับสูงต่อไปได้
สาหรับผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพครู องค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะช่วยขยายโอกาสให้เป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการใช้วิชาชีพ การศึกษาเน้น
ศึกษาวิชาการขั้นสูงเพื่อให้มีลักษณะความเป็นครูที่เชี่ยวชาญการสอนด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและเป็ น ผู้ที่ มี จริยธรรม พร้ อมทั้ งมีวิสั ย ทัศน์ ด้วยการจัดกระบวนการเรีย นการสอนที่
ส่งเสริมทักษะ วิธีคิด ให้มีความรอบรู้ในทุกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีในการสร้างสรรค์ พั ฒนาการสื่อสาร เพิ่ มพู นความเชี่ยวชาญด้าน
เทคนิคการสื่อสารและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบที่
พึงมีต่อสังคม
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ในระดับสากล ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดวิชาการ ตลอดจนรวบรวมองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีในบริบทต่าง ๆ ในระดับสากล ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
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2. เพื่ อผลิตมหาบั ณ ฑิ ตที่มีทัก ษะทางคอมพิ วเตอร์และเทคโนโลยีส ารสนเทศ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ที่มีความสามารถในการวิจัย พั ฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา และด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. เพื่ อผลิตมหาบั ณฑิ ตที่มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม และมีจิตส านึกใน
วิชาชีพต่อสังคม
1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
สาขาวิชาฯ กาหนดคุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
PLO1: ออกแบบและวางแผนได้อย่างเป็นระบบ ประยุกต์เทคโนโลยีหรือเทคนิคในการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
Sub PLO1: 1A รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เข้าใจในศาสตร์ของวิชาชีพอย่าง
ถ่องแท้เป็นระบบ
1B มีความสามารถในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
PLO2: ค้นหาและวิจารณ์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ด้วยใจที่เปิดกว้างเพื่อให้ได้ข้อสรุปอย่าง
แท้จริงและสร้างแนวคิดและการดาเนินการอย่างมีศักยภาพ และมีความคิดสร้างสรรค์
Sub PLO2: 2A สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลแบบองค์รวม
2B มีความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของวิชาชีพ
PLO3: มีทัศนคติในทางบวกและเคารพความตั้งใจหลักในการอุทิศทรัพยากรแห่งตนในการ
พัฒนาสังคมและอื่น ๆ
Sub PLO3: 3A มีความสุภาพ รู้จักประสานความคิดให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม บน
พื้นฐานของเหตุผล และความถูกต้อง
3B แสดงออกถึงความเป็นผู้มีความรับผิดชอบในฐานะผู้นา
3C เรียนรู้ความหลากหลายวัฒนธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน สามารถสืบทอด
เจตนารมย์ของวัฒนธรรมได้ ทาให้ตนเองอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน - พัฒนาคุณภาพของการดาเนินงานด้าน
ตาม AUN-QA
ต่าง ๆ ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
- สร้างความเข้าใจระหว่างสาขาวิชาฯ
และอาจารย์ในหลักสูตรฯ เพื่อให้การ
ควบคุมคุณภาพลงสู่การปฏิบัติอย่าง
แท้จริง
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง - ระดมสมองเพื่อหาความต้องการของ
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง - ศึกษาทักษะคุณวุฒทิ างวิชาชีพการ
กับมาตรฐานคุณวุฒิทางวิชาชีพ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันกับการ - ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เทคโนโลยี

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- ภาพการระดมสมองจาก
ศิษย์เก่า และผูใ้ ช้บัณฑิต
- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้
ความสามารถของบัณฑิต โดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับดี
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกเวลาราชการในวันธรรมดา และ วันเสาร์หรือวันอาทิตย์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) เป็ นผู้ส าเร็จการศึ กษาระดับปริญ ญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุ
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
(2) ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ากว่า 2.5 หรือมีประสบการณ์ในการ
สอนหรือการทางานหลังจบปริญญาตรีมาอย่างน้อย 2 ปี
(3) ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึ กษาที่ ไม่ได้ จบการศึกษาในสาขาวิชาคอมพิ วเตอร์และเทคโนโลยีส ารสนเทศ หรือ
สาขาทางด้านการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับปริญญาตรี อาจมีพื้นฐานไม่เพียงพอในการ
เรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร รวมทั้งทักษะและความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
เนื่องจากตาราและเอกสารจะเป็นภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
นัก ศึก ษาที่ จะเข้ารับ การศึกษาควรมี พื้ นความรู้ในหมวดวิชาคอมพิ วเตอร์ หมวดวิชาทาง
การศึกษา และภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ ดี หรือมีผลสอบมาตรฐานด้านดังกล่าวไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ที่
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกาหนด กรณีที่นักศึกษาจาเป็นต้องปรับพื้นฐานทาง
คอมพิวเตอร์ ให้จัดอบรมก่อนเริ่มภาคการศึกษาแรก
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

20
20
-

20
20
40
20

20
20
40
20

20
20
40
20

20
20
40
20

รวม
2559-2563
100
80
160
80

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
อัตราค่าเล่าเรียน
1.ค่าบารุงการศึกษา
2.ค่าลงทะเบียน
- รายวิชา 1,500 บาท/หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 1,500 บาท/หน่วยกิต
รวมรายรับตลอดหลักสูตร

ภาคการศึกษา
12,000 บาท
15,000 บาท

ปีการศึกษา
24,000 บาท
30,000 บาท

108,000 บาท/คน

รายละเอียดรายรับ
2559

ปีงบประมาณ
2560
2561
960,000

2563

960,000

960,000

ค่าบารุงการศึกษา

864,000

ค่าลงทะเบียน

1,080,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

รวมรายรับ (บาท/ปี)

960,000

2562

1,944,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวด เงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา *
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2559

ปีงบประมาณ
2560
2561

2562

1,667,460 1,767,507 1,873,558 1,985,971
486,000 540,000 540,000 540,000
910,080 1,011,200 1,011,200 1,011,200
3,063,540 3,318,707 3,424,758 3,537,171

2563
2,105,129
540,000
1,011,200
3,656,329

3,063,540 3,318,707 3,424,758 3,537,171 3,656,329
36
40
40
40
40
85,098.33 82,967.67 85,618.95 88,429.27 91,408.22

หมายเหตุ อัตราค่าเล่าเรียนการศึกษาในแต่ละปี ให้เป็นไปตามประกาศอัตราค่าบารุงการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษา เป็น แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี ว่ าด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547
ข้อ 18.2 การลงทะเบียนข้ามสถาบัน และข้อ 28 การเทียบโอนรายวิชา ในระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ข้อ 18.2 การลงทะเบียนข้ามสถาบัน
18.2.1 นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันการศึกษาอื่นได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากภาควิชา และต้องได้รับอนุมัติจากคณะ โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไม่ได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาและปี
การศึกษานั้นด้วยเหตุผลต่างๆ
(2) รายวิช าที่ ส ถาบัน อื่น เปิ ดสอน ต้องมีเนื้ อหาที่ เทีย บเคีย งกั น ได้กั บ รายวิชาใน
หลักสูตร
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(3) รายวิช าที่ เป็น ประโยชน์ ต่อการศึก ษาหรือการทาวิทยานิ พ นธ์ห รือการศึก ษา
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
18.2.2 ให้นาหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
ไปเป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่
18.2.3 นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าลงทะเบียนตามอัตราที่สถาบันนั้นๆ กาหนด
และข้อ 28 การเทียบโอนรายวิชา
28.1 สาหรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
28.1.1 เป็ น รายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาหรื อ เที ย บเท่ า ที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
28.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน
28.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ต่ากว่า B หรือแต้มระดับคะแนน
3.00 หรือเทียบเท่า หรือได้ระดับ S
28.1.4 นักศึกษาไม่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระได้ โดย
นักศึกษาต้องลงทะเบียนใหม่ตามหลักสูตรกาหนด
28.1.5 การเทียบโอนรายวิชาให้กระทาได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรที่โอน
28.1.6 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่นาหน่วยกิตมาคานวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ย แต่การนับหน่วยกิตเพื่อสาเร็จการศึกษาให้นับหน่วยกิตที่เทียบโอนมาด้วย
28.1.7 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งใช้ เวลาศึ ก ษาอยู่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย อย่ างน้ อ ยหนึ่ ง ปี ก ารศึ ก ษาและ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต
28.1.8 สาหรับ หลั กสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึก ษาเข้าศึกษาได้ไม่เกิ นกว่าชั้นปีและภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสม ซึ่งนักศึกษา
ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
40 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
40
หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาบังคับ
4
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
24
หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาบังคับเลือกทางการศึกษาประยุกต์
9
หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาบังคับเลือกทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 12
หน่วยกิต
ข.3 กลุ่มวิชาเลือก
3
หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
40
หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาบังคับ
4
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
30
หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาบังคับเลือกทางการศึกษาประยุกต์
9
หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาบังคับเลือกทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 15
หน่วยกิต
ข.3 กลุ่มวิชาเลือก
6
หน่วยกิต
ค. การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาและจานวนหน่วยกิตในหลักสูตร
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วย 3 หลักแรกเป็นตัวอักษร และตามด้วยตัวเลข 3 หลัก
รหัสตัวอักษร มีความหมายดังนี้
CIT
หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รหัสตัวเลข มีความหมาย ดังนี้
รหัสตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 1-4 หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรี
เลข 5 หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเลือกเรียนได้
เลข 6 หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา

14
รหัสตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
รหัสตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ลาดับที่ของวิชาในกลุ่มต่าง ๆ
- รายวิชา
 หมวดวิชาบังคับ
4 หน่วยกิต
CIT 601
CIT 602

ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
(Research Methodology in Education)
สัมมนา
(Seminar)

 หมวดวิชาเลือก

3(3-0-9)
1(0-3-3)

24 หน่วยกิต และ 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบังคับเลือกทางการศึกษาประยุกต์
การพัฒนาระบบการเรียนการสอน
CIT 612
(Instructional System Development)
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน
CIT 641
(Computer Assisted Instruction)
CIT 651
การจัดองค์กรและบริหารการศึกษา
(Educational Organization and Administration)

9 หน่วยกิต
3(3-0-9)
3(1-4-9)
3(3-0-9)

กลุ่มวิชาบังคับเลือกทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
12 หน่วยกิต และ 15 หน่วยกิต
CIT 660
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-9)
(Management Information System)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
CIT 661
3(3-0-9)
(Information System Analysis and Design)
CIT 771
การจัดการระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
3(3-0-9)
(Computer Organization and Communication)
การจัดการและการออกแบบฐานข้อมูล
CIT 772
3(3-0-9)
(Database Design and Management)
CIT 773
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย
3(3-0-9)
(Computer Graphics and Multimedia)
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กลุ่มวิชาเลือก (สาขาวิชาฯ เลือกให้ตามแผนการศึกษา)
CIT 632
CIT 713
CIT 781
CIT 782
CIT 783
FEM 623
FEM 624
FEM 625

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Information Technology for Electronic-Commerce)
การวิจัยดาเนินการ
(Operations Research)
ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)
แนวคิดระบบปฏิบัติการสมัยใหม่
(Modern Operating System Concepts)
เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์
(Object Oriented Technology)
หลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
(Curriculum and Quality Assurance in Education)
จิตวิทยาและการจัดการเรียนรู้
(Psychology and Learning Management)
การวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นสูง
(Advanced Measurement and Evaluation of Studies)

 วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
CIT 798
CIT 799

3 หน่วยกิต และ 6 หน่วยกิต

LNG 600

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(2-2-9)
3(2-2-9)
3(3-0-9)

6 หน่วยกิต และ 12 หน่วยกิต

การค้นคว้าอิสระ
(Project Study)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

 หมวดวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน
LNG 550

3(3-0-9)

วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
(Insessional English Course for Post Graduate Students)

6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต
2(1-2-6)
3(2-2-5)

หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือได้รับการยกเว้น
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กาหนด
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

CIT 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
CIT 612 การพัฒนาระบบการเรียนการสอน
CIT XXX กลุ่มวิชาบังคับเลือกทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36 ชั่วโมง
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

CIT 641
CIT 651
CIT XXX
CIT 799

คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน
การจัดองค์กรและบริหารการศึกษา
กลุ่มวิชาบังคับเลือกทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
วิทยานิพนธ์
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 48 ชั่วโมง
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

CIT XXX
CIT XXX
CIT 602
CIT 799

กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3
กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4
สัมมนา
วิทยานิพนธ์
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54 ชั่วโมง
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

XXX XXX กลุ่มวิชาเลือก

CIT 799 วิทยานิพนธ์
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54 ชั่วโมง

ศึกษา
หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ ด้วยตนเอง)

3
3
3
9

(3
(3
(3
(9

0
0
0
0

9)
9)
9)
27)

ศึกษา
หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ ด้วยตนเอง)

3
3
3
1
10

(1
(3
(3
(0
(7

4
0
0
2
6

9)
9)
9)
8)
35)

ศึกษา
หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ ด้วยตนเอง)

3
3
1
4
11

(3
(3
(0
(0
(6

0
0
3
8
11

9)
9)
3)
16)
37)

ศึกษา
หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ ด้วยตนเอง)

3
7
10

(3
(0
(3

0
14
14

9)
28)
37)
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แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ)
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

CIT 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
CIT 612 การพัฒนาระบบการเรียนการสอน
CIT 660 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36 ชั่วโมง
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

CIT 641
CIT 651
CIT 661
CIT 798

คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน
การจัดองค์กรและบริหารการศึกษา
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
การค้นคว้าอิสระ
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 44 ชั่วโมง
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

CIT 771 การจัดการระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
CIT 772 การจัดการและการออกแบบฐานข้อมูล
CIT 602 สัมมนา
XXX XXX กลุ่มวิชาเลือก 1
CIT 798 การค้นคว้าอิสระ
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54 ชั่วโมง
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

CIT 773 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย
XXX XXX กลุ่มวิชาเลือก 2
CIT 798 การค้นคว้าอิสระ
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42 ชั่วโมง

ศึกษา
หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ ด้วยตนเอง)

3
3
3
9

(3
(3
(3
(9

0
0
0
0

9)
9)
9)
27)

ศึกษา
หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ ด้วยตนเอง)

3
3
3
1
10

(1
(3
(3
(0
(7

4
0
0
2
6

9)
9)
9)
4)
31)

ศึกษา
หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ ด้วยตนเอง)

3
3
1
3
2
12

(3
(3
(0
(3
(0
(9

0
0
3
0
4
7

9)
9)
3)
9)
8)
38)

ศึกษา
หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ ด้วยตนเอง)

3
3
3
9

(3
(3
(0
(6

0
0
6
6

9)
9)
12)
30)

18
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รายละเอียด ในภาคผนวก ก.
3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

สาขาวิชาเอก
2558

1

2

3

ผศ.ดร.อลิสา
ทรงศรีวทิ ยา

6
ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้
ทางเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร,ี ประเทศไทย (2553)
พ.ม. (คอมพิวเตอร์), สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
ประเทศไทย (2538)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา , ประเทศไทย
(2536)
6
รศ.สุวรรณา สมบุญสุโข ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย
(2541)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, ประเทศไทย(2536)
6
ดร.นิธิดา บุรณจันทร์
ศษ.ด. (บริหารการศึกษา),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
ประเทศไทย (2550)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
ประเทศไทย (2536)
ค.บ. (การสอนมัธยมศึกษา),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2529)

2559

2560

2561 2562

2563

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
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ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา
ลาดับ

4

ชื่อ – นามสกุล
รศ.ดร.กัลยาณี
จิตต์การุณต์

สาขาวิชาเอก
Ed.D. (Curriculum and
Instruction), Texas Southern
University, U.S.A. (1985)

2558

2559

2560

3

3

3

2561 2562
3

3

2563
3

Ed.S. (Teaching of English),
Jackson State University,
U.S.A. (1976)
M.A.T. (Teaching of English),
Jackson State University,
U.S.A. (2519)
กศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ),
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
พระนคร, ประเทศไทย (2515)

3.2.2 อาจารย์ประจา
ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก
2558 2559 2560 2561 2562 2563

1
2

3

4

ผศ.สุริยงค์
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
เลิศกุลวาณิชย์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ.ชนินทร์ ตั้งพานทอง ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์มัลติมีเดีย
อ.เจริญชัย วงศ์วฒน์กิจ M.E. Information System
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์มัลติมีเดีย
อ.ญาดา อรรถอนันต์
วท.ม. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์มัลติมีเดีย

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ

1

ผศ.ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด

ปร.ด.

2

ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์

ปร.ด.

3

ผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด

สาขาวิชาเอก

สถานที่ปฏิบัติงาน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยรังสิต

คอมพิวเตอร์
ศึกษา
วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
ปร.ด. การจัดการ
เทคโนโลยี
พบ.ม. คอมพิวเตอร์
ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์หรือโครงงานวิจัย (ถ้ามี)
ข้ อ ก าหนดในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ โครงงานวิ จั ย ต้ อ งเป็ น หั ว ข้ อ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นการสอน เพื่ อ ธุ ร กิ จ หรื อ เพื่ อ ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัย เพื่ อพั ฒนางานด้านคอมพิ วเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมี เล่ม วิท ยานิ พ นธ์ห รือ โครงงานวิจัย ที่ ต้องน าส่งตามมาตรฐานและระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
วิทยานิพนธ์หรือโครงงานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ ต้องสามารถอธิบายถึงทฤษฎีที่นามาใช้ใน
การทาวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาวิจัย รวมถึงมีขอบเขตงานวิจัยที่ชัดเจนและสามารถทา
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถออกแบบงานวิจัยได้ และมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือในการทางาน
วิจัย งานวิจัยสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
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5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ถึง ภาคการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.4.1 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
5.4.2 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นักศึกษาเตรียมหัวข้อโครงงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์
5.5.2 สาขาวิชาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการ
ให้คาปรึกษา รวมถึงการจัดหาตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษาเป็นแบบอย่าง
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1ประเมิ น ผลจากความก้ าวหน้ าในการทางานวิจัย ที่ บัน ทึก ในสมุดให้ คาปรึก ษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา โดย
งานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถทาได้ตามกาหนดเวลาที่กาหนดไว้
5.6.2 การจัดสอบการนาเสนอ ที่มีกรรมการสอบไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของมหาบัณฑิต
คุณลักษณะพิเศษ
มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในระดับ
สากล ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

กลยุทธ์ / กิจกรรมของนักศึกษา
- การสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
- การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
- การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
- การอภิปราย
- การบรรยาย
- การสอนแบบสัมมนา
- การดูงาน
- ทักษะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
- การสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
สารสนเทศ โดยใช้วิธีการวิทยาศาสตร์และ - การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
เทคโนโลยี ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน - การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
ระดับสากล
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
- มีทักษะการวิจัย
- การอภิปราย
- มีทักษะการถ่ายทอดความรู้
- การบรรยาย
- การสอนแบบสัมมนา
- การดูงาน
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
- การอภิปราย
- การฝึก
- การสอนแบบกิจกรรม
- การทดสอบ
เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างระหว่าง - การเรียนรู้ด้วยตนเอง
สังคม วัฒนธรรม
- การสอนแบบกิจกรรม
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เพื่อให้มหาบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หลักสูตรได้กาหนดกลยุทธ์สาหรับผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้านดังนี้
ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมินผล
1. ออกแบบและวางแผนได้อย่างเป็น - สอนโดยการใช้กิจกรรม
- การประเมินรายงาน
ระบบ ประยุกต์เทคโนโลยีหรือ
- สอนโดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน - การสอบ
เทคนิคในการแก้ปัญหาได้อย่าง
- สอนโดยใช้บทบาทสมมุติ
- การประเมินการมีส่วน
เหมาะสม และทางานอย่างมี
- สอนโดยการใช้งานวิจัย
ร่วมในกิจกรรม
ประสิทธิภาพ
- การนาไปทัศนศึกษา
1.1 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี เข้าใจในศาสตร์ของ
วิชาชีพอย่างถ่องแท้ เป็นระบบ
1.2 มีความสามารถในการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ค้นหาและวิจารณ์ข้อมูลจากแหล่ง - แทรกคุณธรรม จริยธรรม
- การสังเกตพฤติกรรม
ต่างๆด้วยใจที่เปิดกว้างเพื่อให้ได้
จรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน การเข้าเรียน ซึ่งแสดงถึง
ข้อสรุปอย่างแท้จริงและสร้าง
- แนะนาบุคคลสาคัญเป็น
ความรับผิดชอบใน
แนวคิดและการดาเนินการอย่างมี
ต้นแบบ
หน้าที่
ศักยภาพ และมีความคิดสร้างสรรค์ - กล่าวยกย่อง ชมเชย ผู้ที่มี
- การทางานร่วมกัน
2.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมี ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
ผลแบบองค์รวม
- สอนโดยวิธี Creativing Base
2.2 มีความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐาน Learning โดยกาหนดกิจกรรม
ของวิชาชีพ
ให้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
3. มีทัศนคติในทางบวกและเคารพ - สอนโดยการใช้กิจกรรม
- การประเมินรายงาน
ความตั้งใจหลักในการอุทิศ
- สอนโดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน - การสอบ
ทรัพยากรแห่งตนในการพัฒนา
- สอนโดยใช้บทบาทสมมุติ
- การประเมินการมีส่วน
สังคมและอื่นๆ
- สอนโดยการใช้งานวิจัย
ร่วมในกิจกรรม
3.1 มีความสุภาพ รู้จักประสาน
- การนาไปทัศนศึกษา
- การสังเกตพฤติกรรม
ความคิดให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม บนพื้นฐานของเหตุผลและ
ความถูกต้อง
3.2 แสดงออกถึงความเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้นา
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ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมินผล
3.3 เรียนรู้ความหลากหลาย
วัฒนธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน
สามารถสืบทอดเจตนารมย์ของ
วัฒนธรรมได้ ทาให้ตนเองอยู่ร่วมใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนด้วยหลักการ เหตุผล และค่านิยม
อันดีงาม และให้ข้อสรุปของปัญหาโดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบ
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข เพื่อจัดการกับ ข้อ
โต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(3) แสดงออกซึ่ ง ภาวะผู้ น าในการส่ งเสริม ให้ มี ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทางานและในที่ชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้าน คุณธรรม จริยธรรม
(1) ให้ความสาคัญในวินัยและความรับผิดชอบ เช่น การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลา
ที่กาหนด
(2) สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม
(3) เน้นเรื่องการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(4) การใช้กรณีศึกษา
(5) ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
(6) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สังเกตจากความรับผิดชอบในเรื่องเรียนของนักศึกษา
(2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
(3) ประเมินจากปริมาณการทุจริตในการสอบ และการทารายงาน
(4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของครูและบันทึกผล
การสัมภาษณ์
(5) ประเมินจากการทาวิทยานิพนธ์ หรือ โครงการศึกษาวิจัย
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลัก ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญและนามาประยุกต์ใช้ได้
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติอย่างลึกซึ้งในระดับแนวหน้า ตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(3) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจ
มีผลกระทบต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การจัดลาดับรายวิชาตามความต่อเนื่อง/ยากง่าย
(2) มอบหมายงานกลุ่มให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(3) ใช้การสอนหลายรูปแบบ เช่น การสอนแบบวิจัยเป็นฐาน
(4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(5) จัดกิจกรรมอภิปราย แสดงความคิดเห็น
(6) ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ โดยนาหลักการทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
(7) ศึกษาดูงานนอกสถานที่
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบย่อย
(2) ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า และการอ้างอิงเอกสาร
(3) รายงานผลงานโครงการ/วิจัย
(4) นักศึกษาประเมินตนเอง
(5) สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคาถาม
(6) การสอบปฏิบัติ
(5) รายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถจัดการปัญหาในบริบทใหม่ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหา โดยการสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัยที่มีอยู่เดิม
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
(3) วางแผนและดาเนินโครงการวิจัยค้นคว้าได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถขยาย
องค์ความรู้เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ

26
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
(2) มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงานและนาเสนอหน้าห้อง
(3) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน / วิจัย
(4) จัดกิจกรรม อภิปราย แสดงความคิดเห็น
(5) จัดการประชุม สัมมนา
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) รายงานการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
(2) การใช้ภาษาในเอกสารรายงาน และการนาเสนอผลงานปากเปล่า
(3) รายงานผลงานโครงการ / วิจัย
(4) สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น และ ตอบคาถาม
(5) สังเกตการตั้งคาถาม การตอบคาถาม การแสดงความคิดเห็น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการ
จัดการปัญหาต่าง ๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ
(1) มอบหมายงานกลุ่ม
(2) จัดกิจกรรม อภิปราย แสดงความคิดเห็น
(3) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงานและนาเสนอหน้าห้อง
(4) จัดการประชุม สัมมนา
(5) ศึกษาดูงานนอกสถานที่
2.4.3 กลยุท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรียนรู้ด้ านทั กษะความสัม พั น ธ์ระหว่างบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
(1) นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มกิจกรรม
(2) สังเกตพฤติกรรมการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคาถาม

27
(3) ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า
(4) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
(5) รายงานการศึกษาดูงานนอกสถานที่
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ โดยการ
นาเสนอรายงานผ่านสิ่งตีพิมพ์
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มอบหมายงานที่ต้องคิดคานวณ
(2) ใช้สื่อเคลื่อนไหว
(3) การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
(4) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงานและนาเสนอหน้าห้อง
(5) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน / วิจัย
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) รายงานการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
(2) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนาเสนอผลงาน
(3) รายงานการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
(4) การใช้ภาษาในเอกสารรายงาน และการนาเสนอผลงานปากเปล่า
(5) รายงานผลงานโครงการ

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตราฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Remedial English Course For Post
Greduate Students 2 (1-2-3)

   

     

   





   





LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนใน
หลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

In-sessional English Course for Post
Graduate Students 3 (2-2-9)

หมายเหตุ

    

  

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กาหนดให้นักศึกษาต้องเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาบังคับพื้นฐาน จึงทาให้ผลการเรียนรู้ของรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จะต้องได้ผลลัพธ์การเรียนรู้เหมือนกัน
ทุกหลักสูตร
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิต
อาสา ไม่ละเลยต่อปัญหาขององค์กรหรือ
สังคม
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ
มารยาท และข้อบังคับขององค์กรและ
สังคม
(3) ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม
จริยธรรม เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมสากล
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตระหนักถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและ
สังคม

2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีความรู้และความเข้าใจด้านหลักการใช้
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี สามารถ
ภาษาและการสื่อสาร
วิเคราะห์ อภิปรายและประยุกต์ใช้ความรู้
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ด้านภาษา และการสื่อสาร ในการเรียนรู้
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และการทางานอย่างเหมาะสม
(3) สามารถใช้ความรู้และทักษะในด้าน
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ประเด็นปัญหาได้
ปัญหาในการเรียนและการทางานจริงได้
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ ใช้ตรรกะในการ
(4) สามารถนาความรู้ด้านภาษามาใช้ในการ
สื่อสารและนาเสนอข้อมูลอย่างมีลาดับ
พัฒนาและต่อยอดการเรียนรู้ของตนเอง
ขั้นตอน และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
อย่างต่อเนื่อง สามารถสืบค้นข้อมูลและ
ระบบ สามารถใช้ข้อมูลประกอบการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อ
ตัดสินใจในการทางานได้อย่างมี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับ
ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้
และเทคโนโลยีใหม่
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และ ทางานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมายทั้ง
งานบุคคลและงานกลุ่ม
(3) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านวิชาชีพของตนเอง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(2) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายได้อย่างดี ตรงประเด็น และเหมาะสมกับบริบท
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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3.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

จริยธรรม
รายวิชา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

CIT 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
(Research Methodology in Education) 3 (3–0–9)

































CIT 602 สัมมนา (Seminar) 1 (0–3–3)



















































 





























 





























  



























 









1. หมวดวิชาบังคับ

2. หมวดวิชาเลือก
2.1 กลุม่ วิชาบังคับเลือกทางการศึกษาประยุกต์
CIT 612 การพัฒนาระบบการเรียนการสอน
(Instructional System Development) 3 (3-0-9)
CIT 641 คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน
(Computer Assisted Instruction) 3 (1-4-9)
CIT 651 การจัดองค์กรและบริหารการศึกษา
(Educational Organization and Administration) 3 (3-0-9)

2.2 กลุ่มวิชาบังคับเลือกทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
CIT 660 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information System) 3 (3-0-9)
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1. คุณธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

จริยธรรม
รายวิชา

CIT 661 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
(Information System Analysis and Design) 3 (3-0-9)
CIT 771 การจัดการคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
(Computer Organization and Communication)
3 (3-0-9)
CIT 772 การจัดการและการออกแบบฐานข้อมูล
(Database Design and Management) 3 (3-0-9)
CIT 773 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย
(Computer Graphics and Multimedia) 3 (3-0-9)

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1



























































































4.2

4.3

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.4

5.1

5.2

5.3

  











  













  















  

















  



















  





















  





















  









2.3 กลุ่มวิชาเลือก
CIT 632 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Information Technology for Electronic- Commerce) 3 (3-0-9)
CIT 713 การวิจัยดาเนินการ
(Operation Research) 3 (3-0-9)
CIT 781 ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence) 3 (3-0-9)
CIT 782 แนวคิดระบบปฏิบัตกิ ารสมัยใหม่
(Modern Operating System Concepts) 3 (3-0-9)
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1. คุณธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

จริยธรรม
รายวิชา

CIT 783 เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์
(Object Oriented Technology) 3 (3-0-9)
FEM 623 หลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
(Curriculum and Quality Assurance in Education) 3 (2–2–9)
FEM 624 จิตวิทยาและการจัดการเรียนรู้
(Psychology and Learning Management)
3 (2– 2–9)
FEM 625 การวัดและการประเมินผลการศึกษาขัน้ สูง
(Advanced Measurement and Evaluation of Studies) 3 (3–0–9)

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

















































































4.2

4.3

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.4

5.1

5.2

5.3

  







































































 



















 











3. วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
CIT 798 การค้นคว้าอิสระ (Project Study) 6 หน่วยกิต
CIT 799 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 หน่วยกิต
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนด้วยหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม และให้ข้อสรุปของปัญหาโดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้
ได้รับผลกระทบ
1.2 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข เพื่อจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทางานและในที่ชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลัก ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ใช้ได้
2.2 มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติอย่างลึกซึ้งในระดับแนวหน้า ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้
2.3 ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถจัดการปัญหาในบริบทใหม่ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา โดยการสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัยที่มีอยู่เดิม
3.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
3.3 วางแผนและดาเนินโครงการวิจัยค้นคว้าได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถขยายองค์ความรู้เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงได้ด้วยตนเอง
4.2 สามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
4.3 มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการปัญหาต่าง ๆ
4.4 แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ โดยการนาเสนอรายงานผ่านสิ่งตีพิมพ์
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าธนบุ รี ว่าด้ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 23.1 ให้กาหนดผลการศึกษาเป็นตัวอักษรสาหรับแต่ละรายวิชา ในการ
คานวณแต้มเฉลี่ยให้เทียบค่าตัวอักษรเป็นแต้ม ทั้งนี้ผลการศึกษาแต้ม และความหมายมีดังต่อไปนี้
ผลการศึกษา
แต้ม ความหมาย
A
4.00 ดีเยี่ยม (Excellent)
B+
3.50 ดีมาก (Very Good)
B
3.00 ดี (Good)
C+
2.50 ค่อนข้างดี (Fairly Good)
C
2.00 พอใช้ (Fair)
D+
1.50 ค่อนข้างอ่อน (Fairly Poor)
D
1.00 อ่อน (Poor)
F
0
ตก (Failure)
Fe
0
ตกเนื่องจากขาดสอบ (Failure : absent from examination)
Fa
0
ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ไม่มีสิทธิ์สอบ
(Failure : insufficient attendance)
W
ขอถอนรายวิชาเรียน (Withdrawal)
S
พอใจ (Satisfactory)
I
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Aud.
การเรียนแบบไม่คิดเกรด (Audit)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
ให้กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึ กษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไป
ดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิ จารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้ เป็ น ไปตามแผนการสอน มี ก ารประเมิ น
ข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถท าได้ โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การก าหนดกลวิธีก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ของนั ก ศึก ษา ควรเน้น การทาวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิ ต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้ ง านท าของบั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ จ บการศึ ก ษา ในด้ านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
(2) การขอข้ อมู ล จากผู้ป ระกอบการ โดยการขอเข้าสั ม ภาษณ์ หรือ การส่ งแบบสอบถาม เพื่ อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ใน
คาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 3 เป็นต้น
(3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาสเพื่อวัด
ระดั บ ความพึ ง พอใจในด้ านความรู้ ความพร้อม และสมบั ติด้ านอื่น ๆ ของบั ณ ฑิ ต ที่ จะจบ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมิ น จากนั ก ศึ ก ษาเก่ าที่ ไ ปประกอบอาชีพ ในด้านของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(6) ความเห็นจากผู้ท รงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลั กสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนัก ศึก ษาในการเรียนและสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ย วข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จานวนโปรแกรมสาเร็จรูปที่พัฒนาเอง
และวางขาย (ข) จานวนสิทธิบัตร (ค) จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จานวนกิจกรรม
การกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (จ) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อ
สังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาทีมีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.1.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในหลักสูตร
3.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 3.00
3.1.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลา การลาพักการศึกษาตามความ
ที่ระบุไว้ในข้อ 21 แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับ
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3.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
3.1.5 มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา ตามหมวดที่ 8 แห่งระเบียบนี้
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคาร้องแสดง
ความจ านงขอส าเร็จ การศึ ก ษาต่ อ ส่ ว นทะเบี ย นและประเมิ น ผล ภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิ ตศึก ษา
พ.ศ. 2558 และตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าธนบุรี ว่าด้วยการศึก ษาระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2547 ข้ อ 32 นั ก ศึ ก ษาจะได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หรื อ ปริ ญ ญาจาก
มหาวิทยาลัยเมื่อมีคุณสมบัติ ครบถ้วนดังนี้
32.2 นักศึกษาระดับปริญญาโท
32.2.1 นักศึกษาแผน ก แบบ ก (1) ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้าย และมีบทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น
32.2.2 นักศึก ษาแผน ก แบบ ก (2) ต้องศึกษาได้ครบหน่วยกิตและรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และมีผลงานเผยแพร่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่
รูปเล่มที่เป็นวิทยานิพนธ์
32.2.3 นักศึ กษาแผน ข ต้องศึก ษาได้ครบหน่วยกิตและรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 พร้อมทั้ง
(ก) เสนอการศึ ก ษาค้ น คว้ าอิ ส ระและสอบผ่ า นการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Exammination) หรือ
(ข) เสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
32.2.4 ต้องสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาบังคับพื้นฐาน ทั้งนี้ภาควิชาอาจ
ก าหนดการส าเร็ จ หลั ก สู ต รภาษาต่ า งประเท ศที่ จั ด สอบโดยสถาบั น อื่ น เป็ น การสอบผ่ า น
ภาษาต่างประเทศก็ได้ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชา/
คณะจะเป็นผู้กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบผ่านภาษาต่างประเทศนี้
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มี ก ารปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ น ครูแก่ อาจารย์ ใหม่ ให้ มี ความรู้และเข้ าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจั ยในแนวคอมพิ วเตอร์
ศึกษาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่เป็นการวิจัยในแนวคอมพิวเตอร์
ศึกษาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึ กษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย เพื่อสร้างระบบการ
เรียนการสอนของหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมี ส่ วนร่วมในกิ จกรรมบริก ารวิชาการแก่ ชุม ชนที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การพั ฒ นาความรู้และ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญโดยเฉพาะการพัฒนาความรู้ /ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลัก สูตรได้ดาเนินการประกั นคุณ ภาพตามที่ส ภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า
ธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 187 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักการระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ มจธ. ที่ ใ ช้ ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพ CUPT QA (Council of the
University Presidents of Thailand Quality Assurance) โดยในระดั บ หลั ก สู ต รให้ ใช้ เกณฑ์ ข อง
ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) ภาคประเทศไทย หรือหากหลักสูตร
ใดประสงค์ จ ะให้ มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพตามแนวทางอื่ น ๆ ที่ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล เช่ น
Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), Accreditation Board for
Engineering and Technology (ABET) ฯลฯ ก็ได้เช่นกัน
การประเมินระดับหลักสูตรจะแบ่งได้เป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่
 องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน – เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทุกหลักสูตรต้อง
ถูกกากับดูแลให้มีการดาเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 องค์ ป ระกอบที่ 2 เกณฑ์ ก ารพั ฒ นา – ใช้ แ นวทางของ ASEAN University Network
Quality Assurance (AUN-QA) หรื อ แนวทางอื่ น ที่ เป็ น ที่ ย อมรับ ในระดั บ สากลตาม
ความเหมาะสม เช่น AACSB, ABET เป็นต้น
ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยระบบ CUPT
QA ได้กาหนดรอบการประเมินหลักสูตรทั้ง 2 ส่วน ดังนี้
 ทุกหลักสูตรดาเนินการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน เป็นประจาทุกปี
 ทุกหลักสูตรดาเนินการตรวจประเมินเพื่อการพัฒนาตามเกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์
มาตรฐานสากลอื่น ๆ โดยรอบการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี
2. บัณฑิต
จากทิศทางการเปลี่ยนแปลงในการพั ฒนาการด้านการศึก ษาเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 มจธ. ได้
สร้างรูป แบบในการจัดการศึ ก ษาแบบใหม่ (KMUTT 3.0) ขึ้น เพื่ อเป็น แนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการในการจัดการศึกษา และเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะ (Competence) เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน (Employability) ซึ่งสมรรถนะที่บั ณ ฑิ ตของ มจธ. จะต้องมีเมื่อส าเร็จการศึก ษาคือ
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Attitude) ทั้งนี้เป้าหมายหลักของ KMUTT 3.0 คือ
การมุ่ งเน้น ให้ บั ณ ฑิ ตของ มจธ. เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงสังคม (Social Change Agent) แต่ยังคง
รักษาคุ ณ ลักษณะเดิม ของบั ณ ฑิ ต มจธ. อยู่ คือ ความเป็น Engineer และ Hand on และจะเพิ่ มเติม
สมรรถนะเชิงกว้าง (Well-Rounded) ให้บัณฑิตมากขึ้น เพื่อให้บัณฑิตมี Multiple Intelligence ดังนั้น
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จึ ง กล่ า วได้ ว่ า บั ณ ฑิ ต ของ มจธ. จะเป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค รบทั้ ง 4 H “Head Hand Heart และ
Human”
กลไกการพัฒนาการศึกษาที่จะช่วยให้บัณฑิตของ มจธ. มีสมรรถนะที่สามารถนาไปปรับใช้ใน
ชีวิตหลังจากสาเร็จการศึกษา มีการเรียนรู้และมีความพร้อมในการปรับตัวสาหรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตอยู่ เสมอนั้ น จะเริ่ม จากหลั ก สู ตรซึ่ งรวมทั้ งการสร้างหลั ก สู ต รใหม่ และการปรับ ปรุง
หลักสูตร การปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุง และออกกฎระเบียบใหม่ที่เอื้อให้
การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่สัมฤทธิผล การวัดและประเมินหลักสูตร เพื่อนาผลที่ ได้กลับไป
ปรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในรอบต่อไป กลไกการพัฒนาการศึกษานี้จะช่วยพัฒนาบัณฑิต
ของ มจธ. ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามเป้าหมายของ KMUTT 3.0 และมีความพร้อมที่จะเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 จะให้ความสาคัญกับการสร้างและการปรับปรุงหลักสูตรเป็ น
หลัก และจะต้องเป็นหลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการของนักศึกษา และตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ดังนั้นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม KMUTT 3.0 จะต้องทาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ระดับโมดูล หลักสูตร ศาสตร์การสอน (Pedagogy) สมรรถนะอาจารย์ผู้สอน สภาพแวดล้อม
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และนโยบาย
สภาวิช าการ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2558 (12 ตุล าคม 2558) ได้พิ จารณาและมีมติอนุมัติใน
หลั ก การให้ ทุ ก หลั ก สู ต รของ มจธ. ต้ อ งมี ผ ลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ (Learning Outcomes) ทั้ งในระดั บ
หลั ก สู ต รและระดั บ รายวิ ช า รวมทั้ ง Curriculum Mapping ซึ่ ง เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการออกแบบ
หลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
มจธ. ในระดั บ หลั ก สู ต รที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ เห็ น ชอบให้ ใ ช้ เกณฑ์ ข อง ASEAN University
Network - Quality Assurance (AUN-QA) ภาคประเทศไทย หรือหากหลัก สูต รใดประสงค์จะให้มี
การประกันคุณภาพตามแนวทางอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น Association to Advance
Collegiate Schools of Business (AACSB), Accreditation Board for Engineering and Technology
(ABET) ก็ได้เช่นกัน ซึ่งเกณฑ์ การประกันคุณภาพดังกล่าวทั้งหมดจะเป็นแนวทางเดียวกันกับการ
ออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ภายหลังจากที่สภาวิชาการได้มีมติอนุมัติในหลักการดังกล่าวแล้ว หลักสูตรจึงได้ดาเนินตามแนว
ทางการออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และกาหนด
วิธีการเรียนการสอนรวมทั้งการวัดผลให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กาหนด
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3. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
การบริหารหลักสูตรจะใช้การบริหารผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรมีหน้าที่บริหารหลักสูตรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ ระบุไว้ จัดทา
บริหารแผนกลยุทธ์ แผนงบประมาณ และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด รวมทั้งมีการใช้ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรระดับภูมิภาคเอเชียหรือ AUN-QA โดย
จะมีการประเมินตนเองทุก 5 ปี
4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4.1 การบริหารงบประมาณ
แสวงหารายได้ ส มทบงบประมาณแผ่ น ดิน โดยการจัดการสอนภาคพิ เศษและการบริก าร
วิชาการ พิ จารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายตามความจาเป็น กาหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในแต่ล ะ
รายวิชาเพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์อย่าง
เพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
4.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
4.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน
การสอน การปฏิ บั ติก ารและการทาวิจัย ใช้ส ถานที่ของสาขาวิชาคอมพิ วเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ า ธนบุ รี รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ ก ารสอน การปฏิ บั ติ ก าร และการท าวิ จั ย สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

บริหารจัดการ บริหารจัดการด้าน
หน่วยนับ
งานสานักงาน การเรียนการสอน
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
12
80
เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
6
เครื่อง
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
5
2
เครื่อง
เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์
2
6
เครื่อง
(Projector)
เครื่องจับภาพสามมิติ (Visualizer)
1
เครื่อง
เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)
1
1
เครื่อง
กล้องดิจิทัล
1
3
เครื่อง
ชื่ออุปกรณ์
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ลาดับ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

บริหารจัดการ บริหารจัดการด้าน
งานสานักงาน การเรียนการสอน
กล้องวิดีโอ
8
ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)
5
ระบบกล้องวงจรปิด
16
Finger Print
3
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
1
1
โทรทัศน์
2
3
อุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียง(Mixer)
2
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2
2
เก้าอี้
40
373
Switch
4
7
San Switch
1
ชื่ออุปกรณ์

หน่วยนับ
เครื่อง
ชุด
ระบบ
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ตัว
เครื่อง
เครื่อง

4.2.2 ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยฯ มีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาการ
คอมพิ วเตอร์ เทคโนโลยีส ารสนเทศ และ สาขาวิชาอื่น ที่เกี่ ยวข้องที่ ส านัก หอสมุด ซึ่ งมีห นังสื อ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่างๆ กว่า
1,800 รายการ มี ตาราที่ เกี่ ย วข้ องกั บ คอมพิ วเตอร์ศึก ษา วิท ยาการคอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ
มีฐานข้อมูลออนไลน์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงอีกไม่น้อยกว่า 20 ฐานข้อมูล
นอกจากนี้ห้องสมุดของสาขาวิชาฯ ได้จัดเตรียมหนังสือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จานวน
155 เล่ม ดีวีดีรอมเพื่อการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 800 เรื่อง และแผ่นซีดีรอมเพื่อการศึกษา
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 270 แผ่น เพื่อเป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติม
สื่อการเรียนรู้
หมวด
ไทย
อังกฤษ
รวม
1 หนังสือ (เล่ม)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
116
39
155
2 วิทยานิพนธ์ (เล่ม) โครงงาน
234
234
วิทยานิพนธ์
644
644
3 ซีดีรอม
ซีดีรอมเพื่อการศึกษา
36
36
ซีดีรอมโครงงาน
234
234
4 ดีวีดีรอม
ดีวีดีรอมเพื่อการศึกษา
50
750
800
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4.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สาคัญของสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
เครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตส่วน
ใหญ่ในการทางานจริงในวงการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจาเป็นที่นักศึกษา
ต้องมี ป ระสบการณ์ การใช้ งานเครื่องมือ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์คอมพิ วเตอร์ ให้ เกิดความเข้าใจ
หลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้ง
ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนสาเร็จรูป เช่น วิ ดีทัศน์วิชาการ โปรแกรมการคานวณ
และสื่อประกอบการสอนที่ จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้นต้องมีทรัพยากรขั้นต่าเพื่ อจัดการเรียนการ
สอน ดังนี้
(1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ค วามพร้อ มทั้ งวั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่อ งคอมพิ วเตอร์ ระบบเครื อ ข่ าย
คอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการ
เรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสาหรับการทาโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ
(3) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์
ที่ใช้ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฎิบัติงาน
(4) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตาราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจานวนที่เหมาะสม โดยจานวนตาราที่เกี่ยวข้องต้องมี
มากกว่าจานวนคู่มือ
(5) มี เครื่องมื ออุป กรณ์ ป ระกอบการเรีย นวิชาปฏิบั ติก ารระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการ ต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:2
(6) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการ ต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:1
(7) มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้ตลอด24
ชั่วโมง ทุกวัน โดยมีปริมาณจานวนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
(8) มีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฏหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เครื่อง
คอมพิวเตอร์มีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่าเสมอทุก 3 ปี
(9) อาจารย์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองและมีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่าเสมอทุก
3 ปี
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4.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยการจัดทาแบบสอบถามสารวจความต้องการ
และจากการสังเกตุการใช้งานในรายวิชาที่สอน โดยให้ทรัพยากรมีความพร้อมสนับสนุนการเรียน
การสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
ข้อ 15 ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐาน
ด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
5. อาจารย์
5.1 การรับอาจารย์ใหม่
(1) อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
(2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
(3) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและ
มีประสบการณ์ทาวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
(4) ผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของคณะ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตลอดจนวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย
5.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียม
ไว้ส าหรับ การปรับ ปรุง หลั ก สูตร ตลอดจนปรึก ษาหารือแนวทางที่ จะทาให้ บ รรลุเป้ าหมายตาม
หลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
5.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ
- สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- สาหรับอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอด
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะกาหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชา
บังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิ ทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารย์
พิ เศษนั้ น ไม่ ว่า จะสอน ทั้ ง รายวิ ช าหรือ บางชั่ ว โมงจะต้ อ งเป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ ต รง หรือ มี วุ ฒิ
การศึกษาอย่างต่าปริญญาเอก
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6. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
6.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีการกาหนดคุณสมบัติของบุคลากรให้ตรงตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และต้องผ่านการ
คัดเลือกให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติดังกล่าวและมีทัศนคติที่ดีต่อการทางานกับอาจารย์และนักศึกษา
6.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
(1) มีการพัฒนาอาจารย์ให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้องในกรณีการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อ
ส่งเสริมการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติเพิ่มขึ้น โดยอาจร่วมมือกับอาจารย์ต่างสาขาหรือต่างสถาบั น การสนับสนุนสามารถทาได้
ในรูปของการให้ค่าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ การให้เงินพิเศษเพิ่มเมื่อมีบทความวิชาการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือ เอกสารรายงานการประชุมวิชาการ รวมทั้งอาจลดภาระงานสอนให้
เหมาะกับเวลาที่ใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และการทาวิจัย
(2)ในกรณีที่อาจารย์ไม่ถนัดในการเพิ่มพูนความรู้โดยผ่านการทาวิจัยได้ หน่วยงานอาจ
สนับ สนุนให้อาจารย์เข้าร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อให้
อาจารย์ได้มีประสบการณ์จริงในการพัฒนาแนวคิด หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ วิธีในข้อ
นี้ควรดาเนินการเมื่อข้อ 4(1) ข้างต้นไม่สามารถทาได้
(3) การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชา
ต่าง ๆ มาเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ประจา
(4) การมีผู้ช่วยสอนประจาห้องปฏิบัติการที่มีความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ
เครือข่าย หรือวิชาที่ เกี่ยวข้องในจานวนที่เหมาะสม โดยผู้ช่วยสอนประจาห้องปฏิบัติการควรไป
อบรมเทคโนโลยีใหม่ทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อยปีละครั้ง
7. นักศึกษา
7.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
สาขาวิชามีการแต่ง ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี
ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ทุกคนจะต้องทา
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงว่าง(Office Hours)
เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการ
จัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
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7.2 การอุทธรณ์ของ/นักศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.
2546หมวด 4 การอุทธรณ์
ข้อ 36 นักศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้ ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้เฉพาะโทษผิดวินัย
อย่างร้ายแรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ 37 การอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคาสั่งลงโทษ
ข้อ 38 การอุทธรณ์ ให้ทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ และให้อุทธรณ์ได้สาหรับตนเอง
เท่านั้น จะอุทธรณ์แทนคนอื่นหรือมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้
ข้อ 39 ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และให้ส่ง
หนังสืออุท ธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมการวินัยนักศึกษาภายใน 3 วันทาการนับจากวันได้รับหนังสื อ
อุทธรณ์
ข้อ 40 ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเสนอให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์วินัย
นักศึ กษา จานวน 5 คน ประกอบด้วย รองอธิก ารบดี 1 คนเป็นประธาน คณบดี 1 คน และหัวหน้ า
ภาควิชา 3 คน เป็นกรรมการ
ข้อ 41 ให้คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับ
แต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์ และเสนอความเห็นต่ออธิการบดี ให้อธิการบดีสั่งการภายใน 15 วัน นับ
แต่วันที่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา
ข้อ 42 เมื่ออธิการบดีพิจารณาแล้ว เห็นว่าการสั่งการลงโทษสมควรแก่ความผิดแล้ว ให้สั่งยก
อุทธรณ์ หรือถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษนั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ให้สั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยก
โทษตามควรแก่กรณี การตัดสินของอธิการบดีถือว่าสิ้นสุด
ข้อ 43 เมื่ออธิการบดีพิจารณาสั่งการตามข้อ 41 แล้ว ให้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรโดยเร็ว
8. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการ มีการจัดการสารวจความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามและ
การระดมสมอง เพื่อนาข้อเสนอแนะที่ได้ มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร ผลการ
สารวจพบว่า ผู้ใช้บั ณฑิ ตและผู้ประกอบการมีความพึ งพอใจในความรู้ความสามารถของ
บัณฑิต มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถนาความรู้มา
ประยุกต์กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังขาดทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ
- กลุ่มศิษย์เก่า มีการจัดงานพบปะศิษ ย์เก่า พบว่า บัณฑิ ตที่สาเร็จการศึกษาแล้ว สามารถนา
ความรู้ไ ปพั ฒ นาวิช าชี พ ของตนเองให้ มีประสิท ธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีความก้ าวหน้ าใน
หน้าที่การงาน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้น
- ข้อเสนอแนะสาหรับโครงสร้างหลักสูตร พบว่า เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์ มีความเหมาะสม
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และทันสมัย โดยโครงสร้างของหลักสูตรสามารถตอบสนองความต้องการ และสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่หน่วยงานได้เป็นอย่างดี
9. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
- แผนพั ฒ นาปรั บ ปรุง ทั้ ง 4 มิ ติ (การจั ด การหลั ก สู ต ร ทรั พ ยากรการเรี ย นการสอน การให้
ค าแนะน าปรึก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษา ความต้อ งการของตลาดแรงงานและคุณ ภาพบัณ ฑิ ต ) บรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของที่ตั้งไว้
- จานวนนักศึกษาที่จบในเวลา 2 ปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของนักศึกษาคงอยู่ในปีที่ 2
- ร้อยละ 80 ของบัณฑิตได้งานทาภายใน 6 เดือนหลังสาเร็จการศึกษา
- อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาอบรม ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี
- บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคนได้รับการพัฒนาอบรมไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อปี
- นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการสอนและสิ่งอานวยความสะดวก
ไม่ต่ากว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
- ร้อยละ 80 ของนายจ้างมีระดับความพึงพอใจในคุณภาพบัณฑิตไม่ต่ากว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
- ร้อยละ 90 ของอาจารย์ใหม่มีความพึงพอใจในหลักสูตรปฐมนิเทศเกี่ยวกับเทคนิคการสอน
และวัดผล
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา

ปีการศึกษา
2559 2560 2561 2562 2563
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน ผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดในรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานในรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยมากกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยมากกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีการศึกษา
2559 2560 2561 2562 2563
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
- การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคาแนะนาหรือ
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
- อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่าน
อื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
- การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
- ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
- การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสานักงานบัณฑิตศึกษา
- การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่
มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา
- การทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น โดยใช้
ข้อสอบกลางของเครือข่ายสถาบัน หรือของสมาคมวิชาชีพ
ทั้งนี้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนดังนี้
การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการใช้กลยุทธ์
การสอน
การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลการเรียนรู้จากวิธีการสอนที่อาจารย์ใช้
ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมและ
ผลการสอบ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม เป็นไปตามตัวบ่งชี้ของเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คือ
AUN-QA ส่วนการวัดและประเมินผลนักศึกษา อย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศดังนี้
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 ข้อ 13 ว่าด้วยเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ .2549 ว่าด้วยมาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต
การมีกลยุทธ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
จะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า และระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารรายละเอียดหลักสูตร
รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม การประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นความ
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รับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การ
ให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน ส่วนการประเมินผล
หลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร เช่น การประเมินข้อสอบ การ
เทียบเคียงข้อสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบด้วยข้อสอบกลางของสาขาวิชา การประเมินของผู้จ้างงาน
การประเมินของสมาคมวิชาชีพ เป็นต้น
นอกจากนี้ ก ารประเมิ น ผลความรู้ สามารถพิ จ ารณาได้ จ ากมาตรฐานคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต
ระดับ อุดมศึกษาเป็นผู้มี ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพั ฒนาตนเอง
สามารถประยุกต์ความรู้เพื่ อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความ
สานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ดังนั้นจึงมีการกาหนด “ตัวบ่งชี้” ไว้ดังนี้
- บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ความรู้เพื่อ
พัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
- บัณฑิตมีจิตสานึก ดารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
- บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเองอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
การประเมินตัวบ่งชี้ด้านบนนี้จะทาได้เฉพาะเมื่อนักศึกษายัง ไม่สาเร็จการศึกษา และระหว่างเวลานี้
การหมั่นให้นักศึกษาตระหนักถึงตัวบ่งชี้ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งเดียวที่ทาได้ การฝึกนักศึกษาซ้า ๆ ในเรื่องที่
อยู่ในตัวบ่งชี้จะทาให้แนวคิดนี้ฝังอยู่ในตัวนักศึกษาโดยอัตโนมัติ การจาลองสถานะการณ์ต่าง ๆ เพื่ อ
สั งเกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษาว่ามี คุณ สมบั ติ ที่ ต้ อ งการหรือยั ง น่ าจะเป็ น แนวทางที่ ใช้ เพื่ อ ประเมิ น
ความสาเร็จของแนวคิดของตัวบ่งชี้ทั้งหมดนี้
แนวทางการจาลองสถานการณ์เพื่อประเมินตามตัวบ่งชี้ด้านบนอาจทาโดยให้นักศึกษาทาโครงการ
วิชาการร่วมกัน เป็นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โครงการประยุกต์ความรู้ทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาสังคม พฤติกรรมของนักศึกษาจะถูกสังเกต
และประเมินระหว่างการทาโครงการโดยอาจารย์ที่ควบคุมโครงการ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2.1 จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และใน
แต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็
จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุง
หลัก สูตรทั้ งฉบั บ นั้น จะกระท าทุ ก 5 ปี ทั้งนี้เพื่ อให้ หลัก สูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550
วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็นของนักศึก ษาเพื่อให้อยู่
ในระดับที่สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิด
ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิชา ไม่ได้กาหนดเนื้อหาที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการ
แก้ ไขปั ญ หาการเรียนภาษาอังกฤษของนัก ศึก ษา โดยเฉพาะประเด็นที่นั กศึ ก ษามีปัญ หามากที่สุ ด
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพึ่งครูผู้สอน
This course aims to instill the background language and skills necessary for
undertaking LNG 600 and to raise the students’ confidence in using English. There will be no
predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those areas where the students
are weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning will be supported by
self-directed learning to allow the students to improve their language and skills autonomously.
LNG 600

วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(In-sessional English Course for Post Graduate Students)
3 (2-2-9)
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือผ่านการสอบ placement test ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ภาควิชากาหนด
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวขัองกับการเรียนของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นทักษะการฝึก
ปฏิบัติ แต่ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง รายวิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความ
ต้องการในการใช้ภาษาของนักศึกษา โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการ
ทาโครงงาน ในรายวิชานักศึ กษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทาโครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง
จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนาไปใช้ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป
This course aims to develop English language skills relevant to mature students in
Graduate Degree Programs in Engineering, Science and Technology. It will be based on practical
skills, but will not be yet another grammar course. Rather its focus will be on the real language
demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of their studies. It is
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project-focused and simulates the stages in preparing and presenting research, from finding
references to writing a final draft. The course will equip students with language learning strategies
to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasize language use not usage, real
communication not classroom practice.
CIT 601

ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (3 – 0 – 9)
(Research Methodology in Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เกี่ ย วกั บ ทฤษฎี รูป แบบ และกระบวนการวิจัย การออกแบบงานวิจัย การ
ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง การศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยทาง
การศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน สถิติเพื่อการวิจัย การเขียนเค้าโครงงานวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัย การ
นาเสนอผลงานวิจัย ค้นหาและวิจารณ์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆด้วยใจที่เปิดกว้างเพื่อให้ได้ข้อสรปุอย่าง
แท้จริงและสร้างแนวคิดและการดาเนินการอย่างมีศักยภาพ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา
การกาหนดตัวแปรและสมมติฐาน การสุ่มกลุ่มตัวอย่า ง เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย การเสนอโครงการเพื่อทาวิจัย การประเมินโครงงานวิจัย
Research theories, research methods, research procedure, research design in
education from related documents. Study research reports on the development of learning
processes. Study educational research including classroom research and statistics for research in
education. Practice formulating research framework, conducting research studies, presenting
research results, utilizing research procedure to solve problems, identifying variables and
hypothesis. Study research instruments, data gathering and analysis, data interpretation together
with presenting research proposals and evaluating research studies.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษาได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี รูปแบบ และกระบวนการวิจัย รวมถึง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยได้
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CIT 602

สัมมนา
1 (0 – 3 – 3)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษา ค้นคว้า อภิปราย ติดตามความก้าวหน้าในประเด็นที่เ กี่ยวข้องในสาขาวิชา
ประยุกต์เทคโนโลยีหรือเทคนิคในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
และนาเสนอหัวข้อหรือประเด็นปัญหาในการสัมมนาเกี่ยวกับครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ในลักษณะรายงานเชิงวิชาการที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ในสาขาวิชา
Studying, searching, discussing and following up the progress of topics relevant to
the field of study. Presenting topics or problems concerning industrial education and technology by
formulating academic reports that cover the contents of the field of study.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาจัด การประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการ และน าเสนอหั วข้ อ เกี่ ย วกั บ
ความก้ า วหน้ า ทางคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมถึ ง จั ด ท ารายงานเชิ ง วิ ช าการที่
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ในสาขาวิชา
CIT 612

การพัฒนาระบบการเรียนการสอน
3 (3-0-9)
(Instructional System Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและหลักการของระบบการเรียนการสอนหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรกับกลวิธีการสอนต่าง ๆ การวิเคราะห์และจัดกระบวนเนื้อหาวิชา การวัดความสาเร็จในการ
เรีย น การวิเคราะห์ ก ระบวนการเรีย นการสอนตามหลัก สูต รที่ก าหนดโดยเน้ น การค้ น คว้า ศึก ษา
วิเคราะห์ออกแบบ และจัดทารายงาน
Theory and principle of instructional system and curriculum development.
Curriculum and instructional techniques. Content analysis and network. The subject of achievement
examination. Instructional process analysis emphasizing on searching, studying, analyzing,
designing, and report producing.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในทฤษฎีและหลักการของระบบการเรียนการสอนหลักสูตร
และการพั ฒ นาหลักสู ตร และประยุก ต์ใช้กลวิธีต่างๆเข้ามาใช้ในการจัดการเนื้อหาและการวัดผล
ประเมินผลเพื่อการพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ผ่านการจัดการหลักสูตรที่สร้างขึ้น
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CIT 641

คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน
3 (1-4-9)
(Computer Assisted Instruction)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ท าการศึ ก ษาและวิ จั ย ในหั ว ข้ อ ที่ เกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนโดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์
การศึ ก ษาจะเน้ น ถึ ง การออกแบบและสร้างโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บ การศึ ก ษาด้ ว ยตนเอง
ประยุกต์เทคโนโลยีหรือเทคนิคในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีการนาคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้า
มาร่วมด้วย ตลอดจนการศึกษาถึงแนวโน้มในอนาคตของคอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน
Instruction based on computer: designing and developing of self-learning computer
packages. Computer graphic. Computer multimedia. Computer Assisted Instruction trend.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์สาหรับ
การศึกษาด้วยตนเองได้
2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ร่วมกับการเรียนการสอนใน
รูปแบบอื่นๆได้อย่างเหมาะสม
CIT 651

การจัดองค์กรและบริหารการศึกษา
3 (3-0-9)
(Educational Organization and Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาจะมุ่งเน้นถึงการพัฒนาการของความรู้ ทักษะ ท่าทางและทัศนคติที่จาเป็น
ต่อการเป็นผู้นาในด้านของอาชีพครู นักบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาด้านอื่น ๆ ซึ่งจะ
นาไปสู่การพัฒนาระบบการเรียนการสอนและหลักสูตรการศึกษา
Knowledge expansion, skill, gesture, and attitude as an essential assets of the
instructional leaders, educational administrators and other educational persons in order to conduct
the development of instructional system and curriculum.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการพัฒนาการของความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่จาเป็นต่อการ
เป็นผู้นาในด้านของอาชีพครู
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CIT 660

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-9)
(Management Information System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดของระบบสารสนเทศเพื่ อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ส่วนประกอบของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และระบบย่อยของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ความรู้เบื้องต้น
ของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ใช้อยู่ใ น
องค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบันและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการอภิปรายในหัวข้อของแนวโน้มของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
Concepts of MIS for managing data and information. Components of MIS. MIS
subsystems. Fundamental of MIS development process. Executive MIS. Discussion about
information system trend topics.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. นักศึกษาเข้าใจแนวคิดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
2. นักศึกษาสามารถอภิปรายในหัวข้อของแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตได้
อย่างเหมาะสม
CIT 661

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3 (3-0-9)
(Information System Analysis and Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ยุทธศาสตร์และวิถีทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
วงจรการพัฒนาระบบซึ่ง
ประกอบไปด้วยการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ ความต้องการของสารสนเทศ การ
วิเคราะห์โครงสร้างวิธีการออกแบบระบบ วิธีการออกแบบระบบ การพัฒนาโปรแกรม การติดตั้งและ
การทดสอบระบบ
Strategy and procedure of the information system development. The cycle of
system development: the feasibility study of the system development, the demand of information,
the structure analysis, and the procedure of system design. System implementation and testing.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความสาคัญของการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
เข้ า ใจบทบาทและหน้ า ที่ ข องนั ก วิ เคราะห์ ร ะบบ เข้ าใจกระบวนและหลั ก การการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ และสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมในบริบทต่างๆ
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CIT 771

การจัดการระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
3 (3-0-9)
(Computer Organization and Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับการควบคุม
หน่วยความจา และการนาเข้าและส่งออกข้อมูล การควบคุมโครงสร้างและระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึง
การไหลของข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร อันได้แก่ ระบบเครือข่าย ส่วนประกอบ และอุปกรณ์การ
ติดต่อสื่อสาร
Study computer evolution, computer organization for memory and input/output
control. Structure and computer system control. Data flow and communication: network systems,
components, and communication devices.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ค วามเข้ าใจการจั ด การระบบคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ควบคุ ม
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
CIT 772

การจัดการและการออกแบบฐานข้อมูล
3 (3-0-9)
(Database Design and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานของโครงสร้างข้อมูลซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างแบบโยง แบบแถวลาดับ
และแบบต้นไม้ การวิเคราะห์และออกแบบทางตรรก ชนิดของข้อมูล โครงสร้างที่ซับซ้อนของข้อมูล
การจัดการกับข้อมูลที่เก็บไว้ พื้นฐานของการออกแบบฐานข้อมูล ซึ่งคานึงถึงทางด้านเทคนิคและเงิน
ลงทุนที่เหมาะสม การออกแบบฐานข้อมูลสาหรับธุรกิจ รวมไปถึงระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล
และ พจนานุกรมข้อมูล
Fundamental of data structure: list, arrays, and tree structure. Design and logical
analysis. Types of data. Complexity of data. Management of stored data. Fundamental of
database design based on technique and cost. Database design for business. Security system for
database and data dictionary.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูล มาใช้ในการ
วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลตามโจทย์หรือสถานการณ์จริงในบริบทที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ระบบและเหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาระบบการจัดการฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามโครงสร้างที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้
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3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถร่วมกันวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล รวมทั้งการนาเสนอและสื่อสาร
ให้กับทีมงานหรือผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
CIT 773

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย
3 (3-0-9)
(Computer Graphics and Multimedia)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด พื้ น ฐานของการออกแบบ การใช้ ง านและความเข้ า ใจในระบบกราฟิ ก
ขั้นตอนวิธีการสร้างและการคุมแต่งเพื่ อแสดงกราฟิก คุณลักษณะของกราฟิกบนจอภาพชนิดต่าง ๆ
กราฟิกแบบสองมิติและสามมิติ และซอฟต์แวร์สนับสนุนและเกี่ยวข้องด้านกราฟิก มัลติมีเดีย ระบบ
จาลองเสมือนจริง
Fundamental of graphic system designing, using, and understanding. Process of
creating and controlling graphic display. Graphic characteristics for various kinds of screens. Two
and three dimension graphics. Application software of computer graphics, multimedia, and virtual
reality.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจถึงหลักการของการสร้ างกราฟิก ในองค์ประกอบต่างๆ
และการประยุกต์เข้าใช้งานกับงานทางด้านมัลติมีเดีย
CIT 632

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-9)
(Information Technology for Electronic-Commerce)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เนื้อหาจะเน้นบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้สภาพแวดล้อมแบบออนไลน์
การนาการตัดสินใจไปใช้ในการวิเคราะห์และเลือกกลยุทธ์ที่ทันสมัย พฤติกรรมผู้บริโภคบนโลก
อินเตอร์เน็ต และความเข้ าใจภาพรวมด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการทาธุรกรรมพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์
The role of information technology within an online environment. The decision use
to analyze for modern strategies. Consumer behavior on the Internet. Understanding the overview of
the laws and regulations for E-Commerce.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจถึงหลักการของกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการทา
ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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CIT 713

การวิจัยดาเนินการ
3 (3-0-9)
(Operations Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาการสร้างแบบจาลองสโตแคสติก และ การสร้างแบบจาลองดีเทอร์มินิสติก สาย
โซ่ ม าร์ คอบและกระบวนการเรี ย นรู้ แ บบมาร์ค อบ เทคนิ ค การจ าลองสถานการณ์ วิ ธี ก ารเขี ย น
โปรแกรมแบบเชิงเส้น และการเขียนโปรแกรมแบบพลวัตอย่างง่าย
Stochastic modeling and deterministic modeling. The Markov chains and Markov
learning process. Techniques of simulation. Procedure of linear programming and simplex
dynamic programming.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่ อให้ ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจถึงหลัก การของการสร้างแบบจาลองแบบต่างๆ และ
สามารถเขียนโปรแกรมแบบพลวัตอย่างง่ายได้
CIT 781

ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-9)
(Artificial Intelligence)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติ ความหมาย และประโยชน์ของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งได้แก่ การแก้ปัญหา
การให้เหตุผล การค้นหา การวินิจฉัย กระบวนการเรียนรู้ ภาษาธรรมชาติ ระบบผู้เชี่ยวชาญและการใช้
ประโยชน์ของระบบผู้เชี่ยวชาญ
Definition, history, and benefit of using AI: problems solving, reasoning,
searching, scrutinizing, learning process, natural language, expert system, and uses of expert
system.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นได้รู้ และเข้ าใจถึ งหลั ก การของปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ และสามารถเขี ย น
โปรแกรมระบบผู้เชี่ยวชาญเบื้องต้นได้
CIT 782

แนวคิดระบบปฏิบัติการสมัยใหม่
3 (3-0-9)
(Modern Operating System Concepts)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ สาหรับกลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรในระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ อันประกอบด้วย หน่วยประมวลผล หน่วยความจาและ
หน่วยเก็บบันทึกข้อมูล หน่วยรับเข้าและส่งออกข้อมูล รวมถึงแนวคิดของระบบปฏิบัติการสาหรับ
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ระบบประมวลผลแบบกระจาย ระบบประมวลผลแบบขนาน ระบบประมวลผลบนเครือข่าย และ
รูปแบบระบบประมวลผลแม่ข่ายลูกข่าย
Study basic principles of modern operating system: resource management
strategies in modern computer system; processor, memory and storage units, input/output units.
Operating system concepts for distributed processing, parallel processing, network processing, and
client/server model.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจถึงแนวคิดของระบบปฏิบัติการในการจัดการทรัพยากร
ในระบบ รวมถึงสามารถเข้าใจแนวคิดของระบบปฏิบัติการสมัยใหม่
CIT 783
เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์
3 (3-0-9)
(Object Oriented Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เนื้อหาจะเน้นคุณลักษณะสาคัญ ๆ ของการพัฒนาระบบงานทางคอมพิวเตอร์ด้วยวิธี
ของเทคโนโลยีเชิงวัตถุ อาทิเช่น ชนิดข้อมูลและคลาส ออบเจ็ก การรับคุณสมบัติถ่ายทอด เอ็นแค๊บซู
เลชั่น โพลีมอร์ฟิสซึม และความสามารถในการนาของเดิมมาใช้ซ้า การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบงานเชิงวัตถุ ประโยชน์ของเทคโนโลยีเชิงวัตถุ
Main characteristics of system development using object-oriented technology: data
type and class, object, inheritance, encapsulation, polymorphism, and reusability. Object-oriented
programming. Object-oriented analysis and design. Benefits of object orientation.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงหลักการและวิธีการของเทคโนโลยีเชิงวัตถุ การประยุกตใช้
งานได้ต่อการออกแบบงานจริงและสามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้
CIT 798

การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
(Project Study)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงงานวิจัยอิส ระในปัญ หาขนาดเล็ก ตามความรู้และความสนใจของนั ก ศึก ษา
ภายใต้การควบคุมแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
The small research project based on student’s knowledge and interest under
advisor’s suggestion.
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทาโครงงานวิจัยในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้
ด้วยตนเอง
CIT 799

วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงงานวิจัย จากความรู้และความสนใจของนักศึกษา ภายใต้การควบคุมแนะนาของ

อาจารย์ที่ปรึกษา
The research project based on student’s knowledge and interest under adviser’s
suggestion.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพือ่ ให้ผู้เรียนสามารถทาวิทยานิพนธ์ในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้
ด้วยตนเอง
FEM 623

หลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2–2–9)
(Curriculum and Quality Assurance in Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการจัดทาหลักสูตรประเภทต่างๆตามบริบทการ
จัดการศึกษา การนาหลักสูตรไปใช้ การพัฒนาหลักสูตรทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาด้าน
ช่ า งอุต สาหกรรม กระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การวิเคราะห์ ห ลั ก สู ต รและการจัด ท าหลั ก สู ต ร
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตร และนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการศึกษา
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
การจั ด การคุ ณ ภาพการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การ
ดาเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการนาผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
This course is emphasized on curriculum theory, principles, and concepts in the
curriculum construction of various types of contextual educational management. Students will be
trained to implement the curriculum to develop or revise the basic education and vocational
education in industrial process curriculum. Besides, they will study about developing curriculum
process, an analysis and the preparation of the curriculum. They have to evaluate the curriculum
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and the result of the evaluation will be used in the curriculum development. The principles,
concepts and practice about educational quality management and quality assurance will be taught in
this course. What is more, students will be fostered to manage learning activities effectively in
order to improve the quality of learning and continuous learning and set up the quality management
activities evaluation program. Finally, students must be able to apply the education quality
assessment for learning development.
FEM 624

จิตวิทยาและการจัดการเรียนรู้
3 (2–2–9)
(Psychology and Learning Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จิ ต วิ ท ยาพื้ น ฐานและจิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู้ จิ ต วิ ท ยา
การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างตามช่วงวัย ให้คาแนะนาช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
รวมถึงการศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ และนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม
การจัดการชั้ นเรียนและการสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิ ดการเรียนรู้ และการ
พัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา
Students are required to learn about the basic psychology and the psychology of human
development, psychology of learning, educational psychology, psychological guidance and
counseling. Moreover, they must be able to use psychology to understand learners with differences
according to age level and to provide advice and support to help the learners learn to their full
potential. This course includes implementing the concept of guidelines on the preparation of
learning plans, learning management and learning environment to cause real results. Also, this
course provides theories and learning management models for students to be more analytical,
creative, and have problem-solving skills. This course offers the integration of classroom learning,
classroom management and creating an atmosphere for the learners to encourage learning process,
and to develop learning centers in schools or institutes.
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FEM 625

การวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นสูง
3 (3–0–9)
(Advanced Measurement and Evaluation of Studies)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรการเรียนและการ

วัดผลการศึ กษา หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวั ดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ออกแบบการวัดและประเมินผล กาหนดวิธีประเมินและเกณฑ์การประเมิน กาหนดเกณฑ์การตัดสิน
ผลและเกณฑ์การผ่านรายวิชา การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผล การใช้เครื่องมือ
วัดผลและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง ปฏิบัติการวั ดและการประเมินผล และนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
This course teaches the theory of measurement and evaluation studies, the relationship
between the curriculum and evaluation of concepts and practices in the assessment and evaluation of
the learners learning. This course is designed to teach how to design, measure and evaluate learning
outcomes, how to define the criteria for judging and scoring over the course, how to create quality
tools for measuring and evaluation, how to use a tool for measuring and evaluation. Furthermore,
authentic assessment, measurement and assessment practices, and how to use assessment in the
development of the learners are included in this course.
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