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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยสหวิทยาการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
1.1 ระบุรหัส
:
1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ภาษาอังกฤษ)
: Doctor of Philosophy Program in Science and Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
(ภาษาอังกฤษ)
: Doctor of Philosophy (Science and Technology)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
(ภาษาอังกฤษ)
: Ph.D. (Science and Technology)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 48 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยใช้เอกสารและตาราเรียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่
เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวคือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะระบุสาขาวิชาเอกหรือสาขา ความเชี่ ย วชาญเฉพาะตามหลั ก สู ต ร
การศึกษาของนักศึกษาแต่ละคนในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือใบรับรองการศึกษา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2554
เมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 146
เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2555
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) นักวิทยาศาสตร์/นักเทคโนโลยี
(2) นักวิชาการ/นักวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(3) อาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
(สาขาวิชา)
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
1. ดร.มนัญญา เพียรเจริญ
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
2. ดร.อรรณพ นพรัตน์
Ph.D. (Chemical Engineering)
Queensland University (2543)
3.ดร.วิภาวรรณ เสียงดัง
Ph.D. (Plant Physiology)
University of Kentucky (2548)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการภายใต้
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผลผลิต
ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและ
ภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจ จึงจาเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องมีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการยกระดับความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ โดยร่างนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2554-2563) มีเป้าหมายใน 5 ปีที่จะเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายวิจัยจากร้อยละ 0.2 เป็นร้อยละ 1 ของ GDP เพิ่มจานวนบุคลากรวิจัยจาก 6.7 เป็น 15 คนต่อประชากร 10,000 คน และเพิ่มบทบาทของ
ภาคเอกชนโดยเพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการวิจัยระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐจาก 45:55 เป็น 70:30 และร่างแผนดังกล่าวยังได้กาหนดวิสัยทัศน์
นวัตกรรมเขียว (Green Innovation) เพื่อเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสังคมคุณภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย จึงต้องการบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเป็นจานวนมาก
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง และสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กไทย รวมทั้งสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะด้าน
สังคมยุคการสื่อสาร ไร้พรมแดน นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านการเรียนรู้ สังคม และวัฒนธรรม โดยการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ตามความต้องการ
จากประสบการณ์จริง รวมทั้งการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ ทั่วโลกซึ่งจาเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ ดังนั้นการพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงให้เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยชี้นาและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ด้วยความรู้ในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมและวัฒนธรรมไทย เป็นสิ่งจาเป็นเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทาให้การพัฒนาหลักสูตรต้องกระทาในเชิงรุก โดยหลั กสูตรต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อผลิต
และพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพในการแข่งขันได้ในระดับประเทศและสากล
บุคลากรดังกล่าวจาเป็นต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเข้าใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
จากการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้และยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของประเทศไทย ส่งผลให้รูปแบบการศึกษาของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป วิถีการเรียนรู้ของคนขยายขอบข่ายจากการศึกษาตามหลักสูตรไปสู่การ
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เรียนรู้จากการศึกษาตามที่ต้องการโดยมีการบูรณาการและเน้นการแก้ไขปัญหา รวมทั้งมีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยคานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในหัวข้อที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและการ วิจัย
และการมุ่งสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง เพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือ
ต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอืน่ )
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ LNG 600วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตร
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสาคัญ
การศึกษาเป็นเครื่องมือหรือกระบวนการสาคัญในการพัฒนาคน ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ความคิด รวมทั้งพฤติกรรม เจตคติ
ค่านิยม และคุณธรรม คุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวเป็นปัจจัยและพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศทุกด้าน ยิ่งสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
และมีการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น คุณภาพของคนก็ยิ่งทวีความสาคัญมากขึ้น การเรียนรู้จึงเป็นเรื่องที่จาเป็นและการเรียนรู้ซึ่งมีหลากหลาย
รูปแบบจะต้องมีการผสมผสานกัน เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพคนได้อย่างต่อเนื่อง
วิถีการเรียนรู้ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากและอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลเนื่องมาจากความก้าวหน้าขององค์ความรู้และวิทยาการ
สมัยใหม่ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้สังคมในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ทาให้วิถีการเรียนรู้ของคนขยาย
ขอบข่ายจากการศึกษาตามหลักสูตรไปสู่การเรียนรู้จากการศึกษาตามที่ต้องการโดยมีการบูรณาการและเน้นการแก้ไขปัญหา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหลักสูตรภาษาไทยที่จัดทาขึ้นเพื่อให้บุคลากรศึกษาเรียนรู้ใน
สาขาวิชาเอกหรือสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะตามความต้องการให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ เพื่อพัฒนางานและตอบสนอง
ความต้องการบุคลากรของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นกระบวนการทาวิจัย เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยสหวิทยาการ จึงปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการ
ผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลักสูตรที่มีความเป็นสหวิทยาการให้มคี วามทันสมัยสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งวิถีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
1.2 จุดประสงค์ของหลักสูตร
1.2.1 เพื่อผลิตนักวิจัยและนักวิชาการระดับปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีทักษะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง มีมาตรฐานสากลให้สามารถเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มคี วามสาคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคมโลก
1.2.2 เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งสร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
1.2.3 เพื่อผลักดันการทาวิจัยภายในประเทศให้มคี วามเป็นเลิศ และการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
-ปรับปรุงหลักสูตรให้คงไว้ซึ่ง
มาตรฐานระดับชาติและสากล

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ส่งเสริมให้มคี วามร่วมมือทางวิชาการกับ
- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
หน่วยงานภายนอกทั้งในและ/หรือ
ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ
ต่างประเทศ
- มีหลักสูตรปรับปรุงใหม่ทุก 5 ปี
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี
-ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
- สารวจความพึงพอใจของ
- มีรายงานการประเมินความพึงพอใจ
ความต้องการขององค์กรวิชาการ
หลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา
จากผู้สาเร็จการศึกษา
อุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงทาง -สารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้
- มีรายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บัณฑิต
บัณฑิต
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการ
2.2 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นทีเ่ ทียบเท่า
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่รับเข้าศึกษาบางรายขาดทักษะการวิจัยและการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีซึ่งเป็น ปัจจัยพื้นฐานของการศึกษาวิจัยในระดับ
ปริญญาเอก
2.4 กลยุทธในการดาเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาระเบียบวิธีการทาวิจัย
2.4.2 จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะและความสามารถ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
รวม
จานวนนักศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558
2554 - 2558
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
5
25
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
5
20
ชั้นปีที่ 3
5
5
5
15
รวม
5
10
15
15
15
60
ผู้สาเร็จการศึกษา
5
5
5
15
หมายเหตุ: เปิดรับนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายรับ

ปีงบประมาณ
2554

2555

2556

2557

2558

ค่าบารุงการศึกษา

250,000

500,000

750,000

750,000

750,000

ค่าลงทะเบียน

240,000

480,000

720,000

720,000

720,000

รวมรายรับ

490,000

980,000

1,470,000

1,470,000

1,470,000

2557

2558

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายจ่าย

ปีงบประมาณ
2556

2554

2555

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1,500,000

3,000,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

445,000

890,000

1,335,000

1,335,000

1,335,000

1,945,000

3,890,000

5,835,000

5,835,000

5,835,000

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

2,070,000

4,015,000

5,960,000

5,960,000

5,960,000

5

10

15

15

15

414,000

401,500

397,300

397,300

397,300

ก. งบดาเนินการ

3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์)
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

หมายเหตุ
1. มหาวิทยาลัยอาจจะหาแหล่งทุนการศึกษา
2. จานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช้จา่ ยต่อหัวนักศึกษา 397,300 บาท ต่อปี
ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กบั ประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชัน้ เรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................................................
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถามี)
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
48
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ก.วิทยานิพนธ์
48
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก
รหัสตัวอักษร
หมายถึง วิชาของภาควิชาซึ่งนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
รหัสตัวเลขหลักร้อย
หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 1-4
หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรี
เลข 5
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษาแต่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเลือกเรียนได้
เลข 6 ขึ้นไป
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสตัวเลขหลักสิบ
หมายถึง วิชาในกลุ่มวิชา
รหัสตัวเลขหน่วย หมายถึง ลาดับทีข่ องวิชาในกลุ่มต่างๆ
ทั้งนี้ รหัสวิชาเป็นไปตามรายวิชาของภาควิชาซึ่งนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม สาหรับวิชาวิทยานิพนธ์ให้กาหนดรหัสวิชา
เป็น HON 790 วิทยานิพนธ์ (Dissertation)
- รายวิชา
HON 790
วิทยานิพนธ์
48
หน่วยกิต
Dissertation
3.1.4 แผนการศึกษา
แบบ 1.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
HON 790 วิทยานิพนธ์
8(0-16-32)
(Dissertation)
รวม
8(0-16-32)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 48
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
HON 790 วิทยานิพนธ์
8(0-16-32)
(Dissertation)
รวม
8(0-16-32)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 48
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
HON 790 วิทยานิพนธ์
8(0-16-32)
(Dissertation)
รวม
8(0-16-32)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 48
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
HON 790 วิทยานิพนธ์
(Dissertation)
รวม

8(0-16-32)
8(0-16-32)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 48

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
HON 790 วิทยานิพนธ์
(Dissertation)
รวม

8(0-16-32)
8(0-16-32)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 48

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
HON 790 วิทยานิพนธ์
(Dissertation)
รวม
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ก.
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหนงและคุณวุฒขิ องอาจารย
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
1 Dr.George Andrew Gale
2 Dr.Tommaso Savini
3 ดร.มนัญญา เพียรเจริญ
4 ดร.อรรณพ นพรัตน์
5 ดร.วิภาวรรณ เสียงดัง

Ph.D. (Ecology),
University of Connecticut
Ph.D. (Biology),
University of Liege
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Chemical Engineering),
Queensland University
Ph.D. (Plant Physiology),
University of Kentucky

8(0-16-32)
8(0-16-32)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 48

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2553 2554 2555 2556 2557
12
12
12
12
12
12

12

12

12

12

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3.2.2 อาจารยประจา
ไม่มี
3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ขอกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
แนวคิดด้านการวิจั ย ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ์ และระเบียบวิธีการสาหรับการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การค้นหาและ
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ปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาเพื่อการประยุกต์ความรู้ พัฒนาทักษะ
ตลอดการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา การค้นคว้าและการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.1 คาอธิบายโดยยอ
วิทยานิพนธ์ ด้านวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ นักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบ ายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการทาวิทยานิพนธ์
ประโยชน์ที่จะได้รับและมีขอบเขตวิทยานิพนธ์ที่สามารถทาได้สาเร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทาโครงงานและการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาการปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ และสามารถเขียนแผนโครงงานและงานวิจัยเพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ชวงเวลา
ปีแรกสาหรับแบบ 1.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
5.4 จานวนหนวยกิต
48 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์แล้วต้องสอบโครงร่างการทาวิทยานิพนธ์โดยเขียนแบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งจะเสนอชื่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัยสหวิทยาการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนเริ่มการทาวิจัยอย่างเข้มข้นโดยคณะกรรมการวิทยานิพนธ์อย่างน้อยจานวน 3 ท่าน จากนั้นนักศึกษา
ต้องรายงานความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษาต่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ เมื่อนักศึกษาได้ดาเนินการวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้ น
แล้ว ในการประเมินผลก่อนสาเร็จการศึกษานักศึกษาต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ก่อนสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย (Viva) โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ซึ่งมี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่านและกรรมการที่เคยสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 ท่าน
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
1. มีศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้คาแนะนาการใช้ภาษาอังกฤษ
2. หนังสือ ตาราเรียน วารสาร และข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ
รับผิดชอบ และมีวินัย
สร้างวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบในการเรียนและ/ หรือการทาวิจัย โดยมีการ
รายงานความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
การใช้ วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ พื่ อ พั ฒ นาสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ เ ข้ า ใจถึ ง
ผลกระทบต่างๆ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางปัญญา
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการโดยใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความ
ยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
(2) แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นทีจ่ ะได้รับผลกระทบ
(3) ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อนื่ ใช้ดุลย
พินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(4) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทางานและในชุมชนที่
กว้างขวางขึ้น
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เช่น การรายงานความก้าวหน้าการทา
วิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ทปี่ รึกษาอย่างสม่าเสมอ
(2) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงาน ศึกษาดูงานนอกสถานที่
(3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาทีท่ าดีทาประโยชน์แก่ส่วนรวม และ
เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าพบอาจารย์ทปี่ รึกษา การนาเสนอ ผลงานวิจัยตามกาหนดระยะเวลา และ
การร่วมกิจกรรมนักศึกษา (ถ้ามี)
(2) การอ้างอิงแหล่งความรู้ทนี่ ามาสนับสนุนการวิจัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดทีเ่ ป็นรากฐาน
(2) มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงประเด็นปัญหาสาคัญที่จะเกิดขึ้น
(3) รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาด รวมทั้งมี
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิที่เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับชาติและสากล
(4) เรียนรู้การพัฒนาสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบผสมผสานกัน โดยมีการบูรณาการและเน้นการแก้ไขปัญหา เน้นหลักการทาง
ทฤษฎีและประยุกต์ทางปฎิบัติ ให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามลักษณะและ
เนื้อหาสาระของเรื่องนั้น ๆ
(2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น วิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง
(3) จัดให้มีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
(1) การทดสอบประเมินผลความรู้
(2) การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
(3) การประเมินความก้าวหน้าจากรายงาน
(4) การประเมินผลงานที่ได้รบั ตีพิมพ์
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสาคัญได้อย่าง
สร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ
(2) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้ง
จากภายในและภายนอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในขั้นสูง
(3) สามารถออกแบบและดาเนินการโครงการวิจัยที่สาคัญในเรื่องที่ซบั ซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุง
แนวปฏิบตั ิทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างมีนัยสาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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(2) การอภิปรายกลุ่มวิจัย
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การนาเสนอรายงานวิจัย การนาเสนอหัวข้อในที่ประชุม
ตามคาถามวิจัย (Research Question) ที่ได้รับมอบหมาย ใช้แบบทดสอบ หรือสัมภาษณ์
(2) สังเกตพฤติกรรม
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสมารถในการรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการ และสามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาทีซ่ ับซ้อนสูงมากด้วย
ตนเอง
(2) วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
(4) แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นาในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงาน
(2) การใช้กรณีศึกษา
(3) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันอื่นๆ (ถ้ามี)
(4) ศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานในทีป่ ระชุมกลุ่มวิจยั หรือประชุมทางวิชาการ
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
(3) สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหาที่ สาคัญและซับซ้อน
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและชุมชนทั่วไป
โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือ
โครงการค้นคว้าที่สาคัญ
1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงาน
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และ
นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(3) การเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่
เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มี
การนาเสนอต่อชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
Remedial English Course for Post
Graduate Students 2 (1-2-6)














LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนใน
หลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Insessional English Course for Post
Graduate Students 3 (2-2-9)
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1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของ
ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(2) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมูค่ ณะ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิศ์ รี
ของความเป็นมนุษย์
(3) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ต่อบุคคล องค์กร สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
(4)สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ต่อบุคคล องค์กร สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2.ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ
ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิ ในเนือ้ หาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชา
ของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้

3.ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้
อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุน่ ในการ
ปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ความรู้ในวิชาที่ศึกษามาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือ
ในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเอง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผูน้ าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับวิชาชีพได้
เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทนั สมัย
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทัง้ ทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย
โดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาที่เกี่ยวข้องได้
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

HON 790 วิทยานิพนธ์

1. คุณธรรม จริยธรรม

 ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
และความรับผิดชอบ

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4































5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
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1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซบั ซ้อน
ในบริบททางวิชาการโดยใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม
ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
(2)แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยคานึงถึงความรู้สึก
ของผู้อนื่ ทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบ
(3)ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณทีใ่ ช้อยู่ในปัจจุบนั เพือ่
ทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อนื่ ใช้ดุลยพินจิ ทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแย้งและปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อนื่
(4)แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัตติ าม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1)มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการ
และสามารถวางแผนวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนสูงมากด้วยตนเอง
(2)วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3)สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
(4)แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผูน้ าในทางวิชาการและ
สังคมที่ซับซ้อน

2. ด้านความรู้
(1)สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็น
แก่นในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิด
ที่เป็นรากฐาน
(2)มีความรู้ที่เป็นปัจจุบนั ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงประเด็นปัญหา
สาคัญที่จะเกิดขึ้น
(3)รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่าง
ชาญฉลาด รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและ
กว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิทเี่ ปลี่ยนแปลงทั้ง
ในระดับชาติและสากล
(4)เรียนรู้การพัฒนาสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจ
มีผลกระทบต่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.ทักษะทางปัญญา
(1)สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ใน
ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้
ในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหา
สาคัญได้อย่างสร้างสรรค์และพัฒนา
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ
ใหม่ ๆ
(2)สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัย
และทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ใหม่ที่สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิด
ต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในขัน้ สูง
(3)สามารถออกแบบและดาเนินการ
โครงการวิจัยที่สาคัญในเรื่องที่ซบั ซ้อน
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
หรือปรับปรุงแนวปฏิบัตทิ างด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่าง
มีนัยสาคัญ
5.ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1)สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าใน
ประเด็นปัญหาที่ สาคัญและซับซ้อนสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
โดยเจาะลึกในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2)สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้ง
ในวงการวิชาการและชุมชนทั่วไปโดยการนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือ
โครงการค้นคว้าที่สาคัญ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
(1) มีการแต่งตั้งกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
(2) มีการทวนสอบมาตรฐานข้อสอบและการวัดผลการสอบ
(3) วัดผลจากการนาเสนอผลงานวิจัยและการซักถามระหว่างการ Discussion
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
(1) ภาวะการได้งานทา และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของผู้สาเร็จการศึกษา
(2) การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผู้สาเร็จการศึกษาซึ่งเข้าทางานสถานประกอบการนั้นๆ
(3) การประเมินจากผู้สาเร็จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
3. เกณฑการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศ และ/หรือ แนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้ง
ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้ทันสมัย
(2) การจัดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อแนะนาการจัดการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(3) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานวิชาการสายตรงในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(4) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง
(5) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(7) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการประจาคณะจะกาหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน ติดตามและ
รวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
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เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาสามารถ
ก้าวทันหรือเป็นผู้นาในการสร้าง
องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ ในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 . ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
3. มี ก ารประเมิ น มาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
4. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่
รู้ มีแนวทางการเรียนที่สร้างทั้ง
ความรู้ความสามารถในวิชาการ
วิชาชีพ ที่ทันสมัย
5. สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้
นั ก ศึ ก ษาส าเร็ จ การศึ ก ษาตาม
หลั ก สู ต รภายในระยะเวลาที่
กาหนด

การดาเนินการ
การประเมินผล
1. พั ฒ นาหลั กสู ต รให้ สอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐาน 1. หลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปีให้มีความทันสมัย
2.ผลประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการที่
3. มี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รโดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วยอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี และภายนอกอย่างน้อยทุก
ทุกปี
5 ปี
3. ผลประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
4. จั ด แนวทางการเรี ย นให้ มี ทั้ ง ภ าคทฤษฎี แ ละ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 5 ปี
ภาคปฏิบัติ มีแนวทางการเรียนรู้ที่ทันสมัย ตามที่ 4. ผลประเมินการเรียนการสอนอาจารย์
ต้องการโดยมีการบูรณาการและเน้นการแก้ไขปัญหา
ผู้สอนโดยนักศึกษา
5. มีการวางแผนและประเมินขอบเขตวิทยานิพนธ์ให้ 5. ผลประเมิ น จากผลงานตี พิ ม พ์ และ
เหมาะสมกับระยะเวลาและความพร้อมของอุปกรณ์
นาเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ
วิจัยที่มีโดยรักษาระดับคุณภาพของงานวิจัย
6. สารวจจานวนผู้สาเร็จการศึกษาโดย
6. กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญา
กาหนดเกณฑ์ขั้นต่าให้มผี ู้สาเร็จ
เอก และ/หรือ เป็นผู้มีตาแหน่งทางวิชาการ หรือ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนดไม่
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักศึกษาทั้งหมด
7. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นาในทางวิชาการ 7. จ านวนและรายชื่ อ คณาจารย์ ป ระจ า
และ/หรื อ เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ สาขา
ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
และการพัฒนาอบรมของอาจารย์
8. ส่ง เสริมอาจารย์ประจ าหลักสู ตรศึกษาดูงานทั้งใน 8 . ผ ล ป ร ะ เ มิ น โ ด ย บั ณฑิ ต ผู้ ส าเ ร็ จ
และต่างประเทศ
การศึกษาทุกปี และผลประเมินจากผู้ใช้
9. จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ด้ า นนั ก ศึ ก ษา อาจารย์ อุ ป กรณ์
บัณฑิต
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย งบประมาณ ความร่ ว มมื อ กั บ
ต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลใน
การประเมินของคณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียน
การสอน โดยนักศึกษา ผู้สาเร็จการศึกษา และผู้ใช้
บัณฑิต
2.การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ให้กบั คณะต่าง ๆ เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอี ยูเดิม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหลักสูตรการศึกษาที่นักศึกษาเป็นผู้จัดหลักสูตรและวางแผน
การศึกษาของตนเองภายใต้การดูแลและการแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งสังกัดคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี
อยู่เดิมจะเป็นทรัพยากรของคณะต่าง ๆ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาสังกัด
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะจัดหา/จัดซื้อหนังสือ ตาราเรียน วารสาร และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพือ่
ให้บริการอาจารย์และนักศึกษาในการค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารย์แต่ละท่านตลอดจนนักศึกษาจะมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะ/เลือกซื้อหนังสือ ตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ด้วย
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เจ้าหน้าที่ของภาควิชา/คณะ จะประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตาราเรียน ฯลฯ และประสานงานการจัดหา/จัดซื้อไปยังสานักหอสมุด
นอกจากนี้เจ้าหน้าทีโ่ สตทัศนูปกรณ์จะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ รวมทั้งประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของ
อาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
จั ด ให้ มี ห้ อ งเรี ย นพร้ อ มอุ ป กรณ์ สื่ อ 1. จัดให้มีห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์สื่อประสม ที่มี 1. รวบรวมข้อมูลจานวนเครื่องมือ อุปกรณ์
ประสม ห้ องปฏิ บั ติการ อุ ป กรณ์การ
ความพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
จ านวนชั่ ง โมงการใช้ ง านห้ อ งเรี ย น
ทดลอง สื่อและช่องทางการเรียนรู้ ที่
การสอน การบั น ทึ กเพื่ อ เตรี ย มจั ด สร้ างสื่ อ
ห้องปฏิบัติการ เพื่อประเมินการใช้งาน
เพี ย บพร้ อ ม เพื่ อ การเรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ย
สาหรับการทบทวนบทเรียน
2. สถิติจานวนหนังสือ ตาราเรียน และสื่อ
ตนเองอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ
2.จัดเตรียมห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมืออุปกรณ์
ดิจิทัล ที่มีให้บริการและสถิติการใช้งาน
การทดลอง ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษา
เพื่อการประเมิน
สามารถทดลอง ฝึกปฏิบัติ สร้างความพร้อม 3. ผลสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ในเชิงวิชาการและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ต่อการให้บริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้
3. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ ตารา
และการปฏิบัติการ
เรี ย น และสื่ อ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การเรี ย นรู้ ทั้ ง
ห้องสมุดทางกายภาพและทางระบบเสมือน
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ประจาหลักสูตร จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผล
รายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางทีจ่ ะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และ
ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือมีวุฒิการศึกษา ขัน้ ต่าระดับปริญญาเอก เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการฯในการอนุมัติ และเชิญเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รบั ผิดชอบ มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
บริหารจัดการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างของหลักสูตร และสามารถบริการอาจารย์ได้ เช่น การใช้สื่อการสอน
5. การสนับสนุนและการใหคาแนะนานักศึกษา
5.1 การใหคาปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
มีการแต่งตั้งอาจารย์ทปี่ รึกษาให้กับนักศึกษาทุกคน โดยอาจารย์ตอ้ งทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนักศึกษา และต้อง
กาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office Hours) หรือนัดหมายตามต้องการเพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ควรมีทปี่ รึกษากิจกรรมเพื่อให้
คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
จากการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตพบว่า บุคลากรที่มีความสามารถในการนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
7. ตัวบงชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
2554 2555 2556 2557 2558
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
X
X
X
X
X
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
X
X
X
X
X
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
X
X
X
X
X
3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด X
X
X
X
X
สอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
X
X
X
X
X
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
X
X
X
X
X
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
X
X
X
X
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
X
X
X
X
X
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่
X
X
X
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนน
X
X
เต็ม 5.0
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การประชุมหารือของคณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คาเสนอแนะด้านการใช้กลยุทธ์ในการสอน
(2) การสอบถามหรือสนทนากับนักศึกษาด้านประสิทธิผลของการสอน
(3) ประเมินผลจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
(2) การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือ อาจารย์พี่เลี้ยง
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
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(1) นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
(2) ผู้ใช้บัณฑิต
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิใน
สาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
(1) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
(3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550
วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิชา ไม่ได้กาหนดเนื้อหาที่แน่นอน แต่
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึก ษา
เรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 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
3 (2-2-9)
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพืน้ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา or Pass grade from placement
procedure
รายวิชานี้จัดสอนเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนในระดับของตนได้อย่างเหมาะสม
โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แม้ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะด้าน
การอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทาโครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง
จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนาไปใช้ในการ
สื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป
This course aims to develop English language skills relevant to mature students in Graduate Degree Programmes 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 project-focussed 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 emphasise language use not usage, real communication not
classroom practice.
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วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
(Dissertation)
นักศึกษาจะต้องทางานวิจัยอิสระในหัวข้อที่สนใจ ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยที่หัวข้อวิทยานิพนธ์ได้
ผ่านการยอมรับจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และต้องเสนอความก้าวหน้าในทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
Each student is required to undertake an individual research project in interested topic under supervision of the advisor. The
doctoral dissertation topic must approved by the advisory committee. The student has to present his/her research progress for each semester of
his/her dissertation enrollment.

