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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
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 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Educational Technology) 
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3.  วิชาเอก  ไม่มี 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1  มีค่าเทียบเท่า  48   หน่วยกิต 
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า     60   หน่วยกิต      

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ   หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี 
 5.2  ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3  การรับเข้าศึกษา  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559   เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 
 คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุม 

ครัง้ที่ 3 / 2558 วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม 

ครั้งที่ 3 / 2559 วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 
 เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ .........เดือน .................. พ.ศ.  ... .......... 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

   หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

  (1) อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษา 
  (2) นักวิชาการศึกษา 
  (3) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
  (4) นักประชาสัมพันธ์ 
  (5) นักพัฒนาสื่อการศึกษา 
  (6) นักวิชาการฝึกอบรม  

 (7) นักวิจัยด้านการศึกษาและด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษา ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. นายอนิรุทธ์  สติมั่น 

เลขประจ าตัวประชาชน  3-4209-01031-xxx 

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

คุณวุฒิ  กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550) 

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2541) 

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร (2539) 
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2. นางสาวน้ ามนต์   เรืองฤทธิ์ 

เลขประจ าตัวประชาชน  3-1603-00269-xxx 

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

คุณวุฒิ  ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 

กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยบูรพา (2541) 

 
3. นายเอกนฤน  บางท่าไม้ 

เลขประจ าตัวประชาชน  3-7499-00330- xxx 

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

คุณวุฒิ  ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 

ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2542) 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์                                         
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

          การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าศักยภาพ

และความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักที่มีความส าคัญที่สุดส าหรับการพัฒนาที่สมดุล   

และพร้อมที่จะวางแผนรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและ

วัฒนธรรม  ท าให้มนุษย์ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการพัฒนา

ตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดทิศทางและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริ มรากฐานของ

ประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึง

ทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทาง

เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เ ป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในระยะ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดย

ให้ความส าคัญในเรื่อง 1) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง   มุ่งพัฒนาคุณภาพ

คนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล 

พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็น

ความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์มีระเบียบ

วินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้อง

กับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  2) การส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้รักการอ่านตั้งแต่ 

วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน 

ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สื่อสารด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริม

การศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ

สนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงให้ความส าคัญ

กับนโยบายการพัฒนาขีดความสามารถของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือการพ่ึงพาตนเองและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และความมีคุณธรรม  บนพ้ืนฐานของแนวคิดการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวจ าเป็นจะต้องอาศัยบุคคลที่มีความสามารถและรอบรู้ใน
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หลากหลายด้าน  หนึ่งในนั้นคือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับบุคคล   

ที่จะต้องเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี การเข้าสู่การแข่งขันทางด้าน

เทคโนโลยีการเตรียมคนให้พร้อมด้านการเป็นเจ้าของกิจการทางเทคโนโลยี ตลอดจนมีให้มีความรู้มี

คุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ  เพ่ือการแข่งขันกับต่างประเทศและพัฒนา

ประเทศต่อไป 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอกเพ่ือรองรับ

การพัฒนาคนในด้านเทคโนโลยีการศึกษา เนื่องด้วยในปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยี

สารสนเทศมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทุกคนสามารถน าเทคโนโลยี และความก้าวหน้าทาง

คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะในด้านการศึกษามีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในด้านการ

ผลิต การเลือกและการน าเทคโนโลยีมาใช้นั้นจ าเป็นจะต้องอาศัยผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาใน

ระดับสูง ที่มีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางเทคโนโลยีการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม  เพ่ือที่จะ

สามารถใช้เทคโนโลยีการศึกษาให้ถูกต้อง เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาด้านการศึกษา

และประเทศชาติ และในขณะนี้ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการผลิตบุคคลากรทางการศึกษาที่ส าเร็จ

การศึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษาในระดับสูง ในเชิงคุณภาพที่มีความรู้ความสามารถอย่างลึกซึ้ง  

ที่จะน าเอาความรู้ความสามารถไปศึกษาค้นคว้า วิจัย ถ่ายทอดและผลิตบัณฑิตในสถาบันการศึกษาต่างๆ 

รวมทั้งการออกแบบพัฒนา  รวมถึงการเลือกใช้และประเมินสื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา จาก

รายงานผลการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาวะการขาดแคลน ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

และข้อเสนอแนวทางการแก้ไขได้เสนอมาตรการระยะยาวในการวางแผนการผลิตและพัฒนาครูและ

บุคคลากรอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับสภาพการใช้และความต้องการครู คณาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษาที่แท้จริง โดยพิจารณาจากแนวโน้มของประชากรวัยเรียนและความต้องการทางการศึกษา

ในอนาคต รวมทั้งจัดตั้งสถาบันเพ่ือความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครู น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมา

ใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น เช่น การเรียนโดยระบบ e – Learning การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ

เทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย และเร่งจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จัดตั้งกองทุนพัฒนา

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพ่ือท าหน้าที่เสนอนโยบาย แผน ส่งเสริม ประสานการวิจัย การพัฒนาคนในการ

ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเทคโนโลยี อันจะส่งผลให้มีการน าเทคโนโลยีมา

ใช้เพื่อการศึกษาได้เพ่ิมมากข้ึน(รายงานผลการศึกษาวิจัย  เรื่อง สภาวะการขาดแคลน ครู คณาจารย์ และ
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บุคลากรทางการศึกษา และข้อเสนอแนวทางการแก้ไข ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2551)  

การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาในระดับปริญญาเอก เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่

ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องจาก

สถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้รับโอกาสในการสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาความเชี่ยวชาญ พัฒนาทักษะ

ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการวิจัยทางด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ิมขึ้น  

เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างๆ ในระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการ

เตรียมความพร้อมในการพัฒนาคนเพ่ือแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป  

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

ของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนา

หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของกระแสการเปลี่ยนแปลง

สภาวการณ์ของสังคมโลก และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ  เศรษฐกิจ  และการพัฒนาทั้งในและ

ต่างประเทศ  โดยใช้การศึกษาเป็นฐาน  หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ  ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรอบรู้ที่ส าคัญของ

ประเทศ  เพ่ือให้มีความรู้ในเรื่องการใช้สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาในด้านการผลิต การเลือก  

การประเมินและการน าเทคโนโลยีมาใช้นั้นจ าเป็นจะต้องอาศัยพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจ  คุณธรรม  

จริยธรรม  เพ่ือที่จะสามารถใช้เทคโนโลยีการศึกษาให้ถูกต้องในการจัดการเรียนรู้เพ่ีอพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนและการประกอบอาชีพ  อันจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในระดับนานาชาติได้ 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2554 -2563 คือการผลิต

บัณฑิตสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ บัณฑิตมีคุณลักษณะ

เฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการ

สร้างสรรค์  นโยบายภาครัฐก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) สภาวะทาง
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เศรษฐกิจที่ถดถอยท าให้บัณฑิตส่วนหนึ่งต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเนื่องจากการหางานท าได้

ยาก ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น อีกทั้งความเจริญก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตลาดแรงงานต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ในเชิง  

สหวิทยาการ  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดย

เน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์  สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและให้ความส าคัญ

ในเรื่องเทคโนโลยีและสารสนเทศ ท าให้เกิดโอกาสในการสร้างงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศในอนาคต  อีกทั้งการเปิดการค้าเสรีทางด้านการศึกษา การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) ท าให้เกิดการแข่งขันสูง ซึ่งมหาวิทยาลัยจึงจะต้องเร่งปรับตัวและสร้างมาตรฐานทางการศึกษา

ที่เข้มแข็ง ท าให้มีความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑิต  

หลักสูตรนี้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในด้านความรู้ความสามารถ  คุณธรรมจริยธรรม  มีทักษะ

ทางปัญญาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาสื่อวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

การศึกษา ด้านการวิจัย  หลักสูตรนี้สามารถผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัยตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่

ในศาสตร์ที่ เกี่ ยวข้องกับ เทคโนโลยีการศึกษา  และในด้านการบริการวิชาการแก่สั งคม   

จัดให้มีการสัมมนา  ประชุมทางวิชาการ  ตลอดจนการน าเสนอผลการวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา  

สู่สังคม  ทั้งในระดับชาติและนานาชาติซึ่งการพัฒนาในทุกๆ ด้านดังกล่าวจะมุ่งเน้นในการพัฒนา

หลักสูตรให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน นโยบายภาครัฐเพ่ือสร้างบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยี

การศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป 

13.  ความสัมพันธ์(ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์  2 

รายวิชา คือ 

 466 520    ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1  3(3-0-6) 

       (English for Doctoral Students in Education I) 

 466 521    ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2  2(2-0-4) 

       (English for Doctoral Students in Education II) 
 13.2  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะอื่น/ภาควิชาอ่ืน  

    ไม่มี 
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หมวดที ่2 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1  ปรัชญา 

 มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ลึกซึ้งในวิทยาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา สามารถ

สร้างสรรค์ผลงานวิจัยปฏิบัติงานและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีการศึกษาอย่างสร้างสรรค์อันสอดคล้อง

กับบริบทของสังคมไทย เพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 1.2  ความส าคัญ 

 หลักสูตรมีความส าคัญในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการวิจัย การพัฒนาองค์

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 1.3  วัตถุประสงค์ 

         1.3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้น า

ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา สามารถพัฒนาหลักสูตรทางเทคโนโลยีการศึกษา ตลอดจนวางแผนและ

พัฒนาการใช้เทคโนโลยีการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

  1.3.2 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางเทคโนโลยี

การศึกษาและด้านการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา โดยค านึงถึงจริยธรรมทางวิชาชีพ 

1.3.3 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพและรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ

และเป็นผู้น าทางเทคโนโลยีการศึกษาที่มีประสิทธิภาพทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 

  1.3.4 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตให้สามารถผลิตงานวิจัย ผลงานวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้

ด้านเทคโนโลยีการศึกษา  สร้างสรรค์นวัตกรรมและบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาในด้านการศึกษาและ

ด้านอื่นๆ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 

ก าหนดในระยะเวลา 3 ปี 

ติดตามและประเมิน

หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

 

 

ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา ให้ทันสมัยและ

สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน ภายใน

ระยะเวลา 3  ปี 

ติดตามการเปลี่ยนแปลง

ตามความต้องการของ

หน่วยงาน องค์กร และ

สถานประกอบการ 

1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 

2.  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน  

ความรู้  เจตคติ ทักษะความสามารถใน

การท างานโดยเฉลี่ยในระดับดี 

แผนการส่งเสริมการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ภายในระยะเวลา  2  ปี 

1. เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู้

แก่อาจารย์ เพ่ือส่งเสริม

การจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ

ที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมการประเมินผล

ที่เน้นพัฒนาการของ

ผู้เรียน 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพ่ิมพูนทักษะแก่
คณาจารย์ 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

4. จ านวนรายวิชาที่ใช้การประเมินผลที่
เน้นพัฒนาการของผู้เรียน 

5.  ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ของคณะ 

แผนการพัฒนาทักษะการสอน/

การประเมินผลของอาจารย์

ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

ภายในระยะเวลา  2  ปี 

พัฒนาทักษะการสอนของ

อาจารย์ที่เน้นการสอนด้าน

คุณธรรมจริยธรรม   

ด้านความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา  ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ  

ทักษะในการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี0

สารสนเทศ 

1. จ านวนโครงการและผลการประเมิน

โครงการการพัฒนาทักษะการสอนและ

การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

ทักษะการสอนของอาจารย์ที่มุ่งผลการ

เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
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หมวดที ่3   

ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1  ระบบ  จัดการศึกษาในระบบหน่วยกิตทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค

การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  (ภาคผนวก ก) และ/

หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ไม่

น้อยกว่า 8 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา (ทั้งนี้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

   1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  “ไม่มี” 

2.  การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน    

                 ภาคการศึกษาต้น       เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

        ภาคการศึกษาปลาย     เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

        ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน    เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  1)  คุณสมบัติทั่วไป 

 มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 

2)  คุณสมบัติเฉพาะ 
2.1)  หลักสูตร แบบ 1.1   

 (1)  ส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  นิเทศศาสตร์ โสตทัศนศึกษา หรือสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  
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 (2)  มีประสบการณ์ในการสอนในระดับอุดมศึกษาหรือการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาไม่ต่ ากว่า 5 ปี หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ 
 (3)   ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขและประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ  ไป 

2.2) หลักสูตรแบบ 2.1   

(1) ส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา นิเทศศาสตร์ โสตทัศนศึกษา สาขาวิชา 
ทางการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

(2) ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิเข้า
ศึกษาได ้
 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้  

 นักศึกษาส่วนใหญ่มีข้อจ ากัดในการใช้ภาษาอังกฤษ  ในด้านการอ่านและการเขียนจึงอาจท า
ให้เป็นปัญหาในการศึกษาเล่าเรียนในหลักสูตรได้ เนื่องจากเอกสาร/ต าราส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ  
จึงจ าเป็นต้องมีทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3   

  จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตเพิ่มเติม                   

จ านวน 2 รายวิชา คือ 466 520 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1 และ 466 521 

ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2 เพื่อเป็นการสร้างทักษะพื้นฐานด้านการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนในระดับนี้ต่อไป  
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 2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

  แบบ 1.1 

ชั้นปีท่ี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2 - 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

จ านวนท่ีคาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - 5 5 5 

  แบบ 2.1 

ชั้นปีท่ี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2 - 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

จ านวนท่ีคาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - 5 5 5 
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          2.6 งบประมาณตามแผน  
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย  บาท) 

รายละเอียด

รายรับ 

ปีงบประมาณ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ค่าบ ารุงการศึกษา 600,000 1,200,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

ค่าลงทะเบียน 300,000 600,000 900,000 900,000 900,000 

รวมรายรับ 900,000 1,800,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 

 

        2.6.2  งบประมาณรายจา่ย (หน่วย  บาท) 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ก.  งบด าเนินการ  

ค่าใช้จ่ายบุคลากร - - - - - 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน =10% 90,000 180,000 270,000 270,000 270,000 

ทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากร=10% 90,000 180,000 270,000 270,000 270,000 

รายจ่ายระดับคณะ=10% + 
บัณฑิต = 4 % 

126,000 252,000 378,000 378,000 378,000 

รวม (ก) 306,000 612,000 918,000 918,000 918,000 

ข. งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 

รวม (ก) +  (ข) 306,000 612,000 918,000 918,000 918,000 

จ านวนนักศึกษา* 10 20 30 30 30 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 

* หมายเหตุ     ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา 30,600 บาทต่อป ี
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 2.7  ระบบการศึกษา 

  [] แบบช้ันเรียน 

  [    ] แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพเ์ป็นหลัก 

  [    ] แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่หลัก 

  [    ] แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

  [    ] แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 

  [    ] อื่น ๆ (ระบ)ุ  
 

 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั  

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550                

และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   

3.1  หลักสูตร 

 3.1.1  จ านวนหน่วยกิต 

           แบบ 1.1  มีค่าเทียบเท่า  48  หน่วยกิต    

             แบบ 2.1  ไม่น้อยกว่า      60  หน่วยกิต   

  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา แบ่งเป็น 2  แผนการศึกษา คือ 

 (1) หลักสูตรแบบ 1.1   
  กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นบัหน่วยกิต) 

กลุ่มวิชาพืน้ฐาน      (ไม่นับหน่วยกิต)   11   หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์           (มีค่าเทียบเท่า)  48   หน่วยกิต 

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48   หน่วยกิต 
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 (2)  หลักสูตรแบบ 2.1  
  กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นบัหน่วยกิต)    6   หน่วยกิต  
  กลุ่มวิชาพื้นฐาน       6   หน่วยกิต 
                                         กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่นับหน่วยกติ)      5   หน่วยกิต   

กลุ่มวิชาบังคับ     12   หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเลือก  (ไม่น้อยกว่า)     6   หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า)   36   หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่นอ้ยกว่า) 60   หน่วยกิต 

 การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination) 

นักศึกษาจะต้องสอบเพือ่วัดความรอบรู้ในวิชาการตามทีห่ลกัสูตรก าหนด  
และวัดความสามารถในการวิเคราะห์ความรู้ ตลอดจนการน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป ด้วยการสอบ
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ 

 นักศึกษาแบบ 1.1  สอบวัดคุณสมบัติก่อนทีจ่ะท าวิทยานิพนธ์ 
 นักศึกษาแบบ 2.1  สอบวัดคุณสมบัติหลังจากสอบผ่านรายวิชาบังคับตามทีห่ลักสูตรก าหนด 

 3.1.3  รายวิชา 
 

       3.1.3.1   รหัสวิชา ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบง่ออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 
  เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานทีร่ับผิดชอบรายวิชาน้ัน ๆ ดังนี้ 
  468  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์
  466  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร ์
  เลขสามหลักหลงั  เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี้ 
  6     หมายถึง  ระดับปริญญาเอก 
  เลขตัวที่สอง  หมายถึง   กลุ่มของรายวิชา 
  1  กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
  2  กลุ่มวิชาบังคับ 
  3  กลุ่มวิชาเลือก 
  4  วิทยานิพนธ์ 
  เลขตัวที่สาม   หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา 
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                                            มคอ. 2  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ.2558 

 

      3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 

 รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์
                     รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
                       รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห ์
 “วิทยานิพนธ์  1  หน่วยกิต เท่ากบั 3-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์” 
                        ในแต่ละรายวชิาก าหนดเกณฑใ์นการค านวน หน่วยกิต จากจ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ) 
ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชัว่โมงศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์หารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังน้ี  
                       จ านวนหน่วยกิต   =   บ + ป + น 

                    3 

    การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่างๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัว คือ 

    เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน 
    เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
    เลขตัวทีส่องบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
    เลขตัวทีส่ามบอกจ านวนชัว่โมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
    เลขตัวทีส่ี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสปัดาห์ 
 
3.1.3.3 รายวิชา 

แบบ 1.1 

1) กลุ่มวิชาปรับพ้ืนฐาน  (ไม่นับหน่วยกิต)  จ านวน  6  หน่วยกิต 

                      ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ได้ส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี

การศึกษา สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โสตทัศนศึกษา หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับสาขา

เทคโนโลยีการศึกษา ตามคุณสมบัติเฉพาะ แบบ 1.1 ท่ีก าหนด ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

พิจารณาให้ลงทะเบียนวิชาปรับพ้ืนฐาน โดยประเมินผล S/U และไม่นับหน่วยกิต 2 วิชา ได้แก่  

          468 540       เทคโนโลยีกบัการศึกษาร่วมสมัย             3*(3-0-6) 

         (Technology and Contemporary Education) 

          468 568   การออกแบบระบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษา                       3*(3-0-6) 

         (Instructional System Design in Educational Technology) 
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                                            มคอ. 2  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ.2558 

 

2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน   (ไม่นับหน่วยกิต)  จ านวน  11 หน่วยกิต 

466 520 ภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1    3*(3-0-6) 

 (English for Doctoral Students in Education I)  

466 521 ภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2       2*(2-0-4) 

 (English for Doctoral Students in Education II)   

468 611     สถิติข้ันสูงและวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา   3*(3-0-6) 

 (Advanced Statistics and Research Methodology in 

Educational Technology)  

 

468 612 

 

สัมมนากระบวนทัศน์ใหมท่างเทคโนโลยีการศึกษา                              

(Seminar in New Paradigms in Educational Technology) 

   3*(3-0-6)  

 

 “ หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต” 

3)  วิทยานิพนธ์   
 468 641     วิทยานิพนธ์          (มีค่าเทียบเท่า)   48 หน่วยกิต  

      (Thesis)    

แบบ 2.1 

1) กลุ่มวิชาปรับพ้ืนฐาน  (ไม่นับหน่วยกิต)  จ านวน  6  หน่วยกิต 

 ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ได้ส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
การศึกษา สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โสตทัศนศึกษา หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับสาขา
เทคโนโลยีการศึกษา ตามคุณสมบัติเฉพาะ แบบ 1.1 ท่ีก าหนด ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาให้ลงทะเบียนวิชาปรับพ้ืนฐาน โดยประเมินผล S/U และไม่นับหน่วยกิต  2 วิชา ได้แก่  
         468 540       เทคโนโลยีกบัการศึกษาร่วมสมัย             3*(3-0-6) 
         (Technology and Contemporary Education) 

          468 568   การออกแบบระบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษา                       3*(3-0-6) 

         (Instructional System Design in Educational Technology) 
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                                            มคอ. 2  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ.2558 

 

2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน จ านวน  6  หน่วยกิต 
468 611 สถิติข้ันสูงและวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา                       

(Advanced Statistics and Research Methodology in 
Educational Technology) 

3(3-0-6) 

468 612 สัมมนากระบวนทัศน์ใหมท่างเทคโนโลยีการศึกษา  3(3-0-6) 
 (Seminar in New Paradigms in Educational Technology)   

 
3) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่นับหน่วยกิต)  จ านวน  5  หน่วยกิต 

466 520     ภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1 3(3-0-6) 
 (English for Doctoral Students in Education I)   
466 521  ภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2                              

(English for Doctoral Students in Education II) 

   2(2-0-4) 

4)  กลุ่มวิชาบังคับ     จ านวน  12  หน่วยกิต 

468 621       การออกแบบข้ันสูงส าหรับการเรียนการสอนและเทคโนโลยี             3(3-0-6) 

                             (Advanced Instructional Design and Technology) 

468 622    สัมมนาการบูรณาการเทคโนโลยกีารศึกษาในการเรียนการสอนในยุคดิจทิัล 3(2-2-5) 

                          (Seminar in Integration of Educational Technology and Instructional  

                          in Digital Age)  

468 623    สัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา               3(2-2-5) 

     (Seminar in Educational Technology Research) 

468 624    การฝึกปฏิบัตงิานทางเทคโนโลยีการศึกษา    3(0-6-3) 

      (Internship in Educational Technology) 
 

5) กลุ่มวิชาเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

468 631     สัมมนาการบริหารและการจัดการองค์กรเทคโนโลยีการศึกษา  3(2-2-5)  

      (Seminar in Administration and Management of Educational  

                Technology Organization) 
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468 632     สัมมนาการออกแบบและพฒันาระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  3(2-2-5) 
                           (Seminar in System Design and Development of e-Learning) 

 
468 633          สัมมนาการออกแบบและพฒันาระบบการเรียนรู้ในองค์กร   3(2-2-5) 

   (Seminar in Design and Development of Learning System  
in Organizations) 
 

468 634 การศึกษาอิสระด้านเทคโนโลยีการศึกษา      3(3-0-6) 
(Independent Study in Educational Technology) 
 

 468 635  สัมมนาการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้                            3(3-0-6)
   (Seminar in Learning Environment Design)  

468 636         สัมมนาการออกแบบกลยุทธ์การเรียนรู้ด้วยสื่อใหม่กับ 
                               เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                          3(3-0-6) 
  (Seminar in Learning Strategy Design in New Media and                    
                               Information Technology)   
 

หรือเลือกจากรายวิชาเลือกที่ เปิดสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ University of Missouri Columbia, College of Education  ที่เปิดการเรียนการสอน

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

ให้การรับรอง โดยไม่นับหน่วยกิต 

  

6) วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า)   
468 642   วิทยานิพนธ์      (มีค่าเทียบเท่า)   36 หน่วยกิต  

    (Thesis)  

 

“หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาทีเ่รียนโดยไม่นบัหน่วยกิต” 
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 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

แบบ 1.1   

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

466 520 ภาษาองักฤษส าหรบันักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1  3*(3-0-6)  

468 611 สถิติข้ันสูงและวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 3*(3-0-6) 

468 612 สัมมนากระบวนทัศน์ใหมท่างเทคโนโลยีการศึกษา 3*(3-0-6)  

รวมจ านวนหน่วยกิต  - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

466 521 ภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2 2*(2-0-4)  

468 641   วิทยานิพนธ์                                    (มีค่าเทียบเท่า) 6 

   

รวมจ านวนหน่วยกิต 6 

 

 

 

หมายเหตุ * หมายถึง  รายวิชาท่ีเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

468 641   วิทยานิพนธ์                                 (มีค่าเทียบเท่า) 9 

  - 

รวมจ านวนหน่วยกิต 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

468 641    วิทยานิพนธ์                               (มีค่าเทียบเท่า) 9 

   

รวมจ านวนหน่วยกิต 9 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

468 641 วิทยานิพนธ์                                   (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวนหน่วยกิต  12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

468 641 วิทยานิพนธ์                                   (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวนหน่วยกิต  12 
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แบบ 2.1   

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

466 520 ภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1   3*(3-0-6)  

468 611 สถิติข้ันสูงและวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา  3(3-0-6) 

468 612 สัมมนากระบวนทัศน์ใหมท่างเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 

468 621 การออกแบบข้ันสูงส าหรับการเรียนการสอนและเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

รวมจ านวนหน่วยกิต  9 
 

 

 

 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

466 521 ภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2  2*(2-0-4) 

468 622 สัมมนาการบรูณาการเทคโนโลยีการศึกษาในการเรียนการสอนใน

ยุคดิจิทัล  

3(2-2-5) 

468 623 สัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยกีารศึกษา 3(2-2-5) 

 กลุ่มวิชาเลือก 3 

รวมจ านวนหน่วยกิต 9 
 

 

 

 

หมายเหตุ * หมายถึง  รายวิชาท่ีเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

468 624  การฝกึปฏิบัตงิานทางเทคโนโลยีการศึกษา  3(0-6-3) 

 กลุ่มวิชาเลือก 3 

รวมจ านวนหน่วยกิต 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

468 642    วิทยานิพนธ์                                   (มีค่าเทียบเท่า) 12 

   

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

468 642 วิทยานิพนธ์                                    (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวนหน่วยกิต  12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

468 642 วิทยานิพนธ์                                     (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวนหน่วยกิต  12 
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 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  
 
466 520 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1    3(3-0-6) 
 (English for Doctoral Students in Education I) 
 เงื่อนไข     1.วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
               2.นักศึกษาที่สอบไดส้ัญลักษณ์ S มีสิทธ์ิได้รบัการยกเว้นไม่ต้องสอบ 
ภาษาต่างประเทศอีก 
 การฝกึทักษะการพูดและการสื่อสาร อ่านบทความ ข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ
ผลงานในบทความ  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอผลงานวิชาการ  โดยเน้นการสื่อสารข้อมูลทาง
การศึกษา 
 Practice of speaking and communicative skills; reading of articles, news and 
information;   analysis, criticism, and interpretation ; use of English in the presentation  
of academic works, focusing on educational information communication. 
 

 

466 521 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2                               2(2-0-4) 
 (English for Doctoral Students in Education II) 
 เงื่อนไข    1.วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
              2.นักศึกษาที่สอบได้สัญลักษณ์ S มีสิทธ์ิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ
ภาษาต่างประเทศอีก 
 การใช้ภาษาอังกฤษช้ันสูงส าหรบังานวิชาการ การเขียนบทความ  บทคัดย่อ รายงานการวิจัย 
และการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 Advanced English usage for academic work; writing of articles, abstracts, 
reports, research reports, and presentation of academic work. 
 
 
468 540 เทคโนโลยีกับการศึกษาร่วมสมัย               3(3-0-6) 
 (Technology and Contemporary Education) 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศึกษาร่วมสมัยสร้างสรรค์การประยุกต์  
กับการเรียนการสอน 
 Theories and concepts about innovation and contemporary creative 
educational technology, together with application to instruction. 
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468 568 การออกแบบระบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษา              3(3-0-6) 
 (Instructional Systems Design In Educational Technology) 
 ทฤษฎี องค์ประกอบ และโครงสร้างของการออกแบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษา    
การประยุกต์ทฤษฎีการออกแบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษาในสภาพต่างๆ ของการเรียนการสอน
และการฝึกอบรม เกี่ยวกับการสร้าง การทดลองใช้และการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมการสอน 
 Theories, components and structures of instructional systems design in 
educational technology; applications of instructional systems design educational 
technology theories to various instructional and training situations. Practice  in the 
construction, implementation,  and evaluation of the effectiveness of instructional  
programs. 
 
 
468 611   สถิติข้ันสูงและวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา                        3(3-0-6) 
             (Advanced Statistics and Research Methodology in Educational Technology)          
               เงื่อนไข   นักศึกษาแบบ 1.1 วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก                       นักศึกษาแบบ 2.1 วัดผลการศึกษาเป็นค่าระดับ 

 การวิเคราะห์ อภิปรายแนวคิดเกี่ยวกบัสถิติพาราเมตริก นอนพาราเมตริก  การวิเคราะห์ข้อมูล                             
เชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อการประเมินและการวิจัยทางการศึกษา  การทดสอบสถิติ    การเปรียบเทียบ 
ทางสถิติ  การวิเคราะห์ตัวแปร พหุคูณ  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รปู วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการออกแบบการวิจัยทาง
เทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้ง การเสนอผลและการเขียนรายงานการวิจัย 

           Analysis, discussion of parametric and non-parametric statistics concepts; 
analysis of quantitative and qualitative data for educational research and evaluation, 
focusing on statistical and comparative tests, multivariate analysis, use of computer 
program for random sampling; use of computer software, practice using computer for 
statistical analyses and interpretation of data; Educational technology research design 
including presentation and writing research finding.   
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468 612   สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา                      3(3-0-6) 
              (Seminar in New Paradigms in Educational Technology) 
     เงื่อนไข  นักศึกษาแบบ 1.1 วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก                    
                         นักศึกษาแบบ 2.1 วัดผลการศึกษาเป็นค่าระดับ 

    เทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การบูรณาการกระบวนทัศน์ทาง
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยเน้นการออกแบบระบบ การพัฒนา การน าไปใช้ การบริหารจัดการ 
การประเมินผลและการวิจัย การปรับเปลี่ยนสาระขอบข่าย องค์ประกอบ และปัจจัยทางเทคโนโลยีและ
การสื่อสารการศึกษาต้ังแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต การบูรณาการกระบวนการออกแบบระบบการสอน 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

   Technology; educational technology advancement; integration of new 

paradigms in educational technology and communications emphasizing on design 
development, implementation, management, evaluation and research, modification of 
contents, elements and factors of educational technology and communications in the 
past, present, and future; integration of instructional systems design process and 
educational technology and communications 
 

468 621   การออกแบบข้ันสงูส าหรบัการเรียนการสอนและเทคโนโลยี                      3(3-0-6) 
                (Advanced Instructional Design and Technology) 

          การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน ทฤษฎี และแบบจ าลองการออกแบบทางเทคโนโลย ี
การศึกษา  การออกแบบแบบจ าลองส าหรบัการเรียนการสอนโดยการพฒันาองค์  
ความรู้และสื่อต้นแบบ 

Analysis, synthesis and evaluation of theories and models in educational 
technology; designing models for learning instruction with emphasis on the design and 
development of knowledge and media prototypes.  
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468 622  สัมมนาการบรูณาการเทคโนโลยีการศึกษาในการเรียนการสอนในยุคดิจิทลั              3(2-2-5) 
              (Seminar in Integration of Educational Technology and Instructional in digital Age)          

  การวิเคราะห์ หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยคัดสรรปัจจุบันทางเทคโนโลยีการศึกษา  การบูรณา
การและการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอนและการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมในยุคดิจิทัล 

  Analysis of principles, theories and selected current research studies in 
educational technology; integration and implementation of educational technology in 
curriculum development processes, learning and teaching processes; and instructional 
management suitable for the digital age. 
 
 
468 623  สัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา                   3(2-2-5) 

               (Seminar in Educational Technology Research) 
   การวิเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา เน้นการน าความรู้จากงานวิจัยไป

ออกแบบงานวิจัยใหม่  
    Analysis of theories and research in educational technology with an emphasis 

on the application of research knowledge for further research design.   
 

 

468 624 การฝึกปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีการศึกษา              3(0-6-3) 
 (Internship in Educational Technology) 
 การสัง เกตและวิเคราะห์กระบวนการบริหารการปฏิบัติ งานเทคโนโลยีการศึกษา  
โดยวิธีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ
ความสามารถในกระบวนการปฏิบัติงาน ทั้งในแง่ของทฤษฎีและการปฏิบัติการ  ศึกษาดูงานและการ
สัมมนาเกี่ยวกับความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ 
 Observation and analysis of administrative processes in educational technology 
through participation in an organization’s activities, both with in out side the country to 
develop knowledge, understanding, and skills in educational technology work, involving 
theories, a practicum, study visit, and seminar related to knowledge and experiences in 
those activities in educational technology both domestic and overseas. 
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468 631   สัมมนาการบริหารและการจัดการองค์กรเทคโนโลยีการศึกษา                         3(2-2-5) 
(Seminar in Administration and Management of Educational Technology  
Organization) 

   การวิเคราะห์หลักการ และทฤษฎีส าหรับการวางแผน บริหารและจัดการองค์กรเพื่อพัฒนา 
องค์กรเทคโนโลยีการศึกษาประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับยุคสังคมฐานความรู้ เน้นการศึกษากรณีตัวอย่าง
และการพัฒนาแผนกลยุทธ์ 

   Analysis of principles and theories in organizational planning, administration, 
and management for  the development of various educational technology organizations 
in a knowledge-based society with an emphasis on case studies and strategic plan 
development.  
 

468 632  สัมมนาการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนอเีลิร์นนิง             3(2-2-5) 
             (Seminar in System Design and Development of e-Learning) 

   การวิเคราะห์ และประยุกต์ทฤษฎีและงานวิจัยด้านการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน 
ทฤษฎีการเรียนรู้และการออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการออกแบบ พัฒนา และประเมินผลระบบ
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  

  Analysis and applications of theory and research in instructional design and  
development; learning theory and e-learning media design for the planning, and 
development, evaluation of online instructional systems.  
 

468 633  สัมมนาการออกแบบและพฒันาระบบการเรียนรูใ้นองค์กร       3(2-2-5) 
      (Seminar in Design and Development of Learning Systems of Organizations) 

   การวิเคราะห์ ทฤษฎีและหลักการเรยีนรู้ในองค์กร กระบวนการและกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร 
การจัดการความรู้เน้นการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ในองค์กร 

Analysis of theories and knowledge principles in organizations; processes and 
strategies for personnel development and knowledge management with an emphasis on 
the design and development of learning technologies in organizations. 
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468 634  การศึกษาอิสระด้านเทคโนโลยีการศึกษา                       3(3-0-6) 
               (Independent Study in Educational Technology) 

    การศึกษาค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาตามความสนใจของนักศึกษาเป็นรายบุคคล
เพื่อเตรียมท าวิทยานิพนธ์ 

An independent study of a specific topic in educational technology based on 
individual interest for doctoral dissertation preparation.  
 
468 635  สัมมนาการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้                3(3-0-6)  

   (Seminar in Learning Environment Design) 
    ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ในด้านต่างๆ หลักการและวิธีการออกแบบ
สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ การน าแนวคิดและทฤษฎีมาวิเคราะห์และออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ทั้งในห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ รวมถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบเสมือน 

  Theories and concepts of various types of learning environments; principles and 
methods of learning environment design; applying concepts and theories to analyze and 
design the learning environment in classroom, learning resources, and virtual learning 
environment. 
 
468 636  สัมมนาการออกแบบกลยทุธ์การเรียนรู้ด้วยสื่อใหม่กับเทคโนโลยีสารสนเทศ           3(3-0-6) 
    (Seminar in Learning Strategy Design in New Media and Information Technology)     

   ทฤษฎี แนวคิด กลยุทธ์การเรียนรู้ สื่อใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประเภทลักษณะเฉพาะ 
ของสื่อใหม่ การออกแบบกลยุทธ์การเรียนรู้ การเลือก การใช้ การประเมินผลด้วยสื่อใหม่กับเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

  Theories, concepts, learning strategy, new media, and information technology; 
types and characteristics of new media; learning strategy selection utilization and 
evaluation design using new media and information technology. 
 

  468 641  วิทยานิพนธ์                                  มีค่าเทียบเท่า  48  หน่วยกิต 
   (Thesis)               
   การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์โดยมีสาระเกี่ยวข้องกบัสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาที่  

ก่อให้เกิดความรู้ใหม่และมีคุณภาพสูง 
   Composition of a thesis with content concerning the educational technology 

field so as to produce new knowledge of high quality. 
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468 642  วิทยานิพนธ์                                            มีค่าเทียบเท่า   36  หน่วยกิต 
      (Thesis)             

   การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์  โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาที่ก่อให้เกิด
ความก้าวหนา้ทางวิชาการและวิชาชีพ 
             Composition of a thesis with content concerning the educational technology 
field so as to highlight academic and professional progress. 
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3.2  ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

ล าดับ 
ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน หลักสูตรใหม ่

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. อนิรทุธ์  
สติมั่น 
3-4209-01031-xxx 

 

กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550) 
กศ.ม. (เทคโนโลยกีารศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2541) 
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2539) 

15 15 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ ามนต์  
เรืองฤทธ์ิ 
3-1603-00269-xxx 

 

ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา (2541) 

15 15 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน  
บางท่าไม ้
3-7499-00330-xxx 

 

ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร(2553) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร(2545) 
ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์ทคโนโลยี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี
(2542) 

15 15 

4 รองศาสตราจารย์ สมหญงิ  
เจริญจิตรกรรม 
3-1020-02349-xxx 

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2517) 
ค.บ. (มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตรท์ั่วไป)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2515) 

9 9 

5 รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์  
ธรรมเมธา 
3-2006-00149-xxx 

 

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546) 
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2532) 
ศศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(2530) 

9 9 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ล าดับ 
ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน หลักสูตรใหม ่

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรทุธ์  
สติมั่น 
3-4209-01031-xxx 

 

กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550) 
กศ.ม. (เทคโนโลยกีารศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2541) 
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  (2539) 

15 15 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ ามนต์  
เรืองฤทธ์ิ 
3-1603-00269-xxx 

 
 

ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา (2541) 

15 15 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน  
บางท่าไม ้
3-7499-00330-xxx 

 

ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 
ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์ทคโนโลยี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี 
(2542) 

15 15 

4 รองศาสตราจารย์ สมหญงิ  
เจริญจิตรกรรม 
3-1020-02349-xxx 

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2517) 
ค.บ. (มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตรท์ั่วไป) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2515) 

9 9 

5 รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์  
ธรรมเมธา 
3-2006-00149-xxx 

 

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546) 
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2532) 
ศศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2530) 
 

9 9 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน หลักสูตรใหม ่

6 รองศาสตราจารย์ประทิน 
คล้ายนาค 
5-7301-90002-xxx 

 

กศ.ม. (เทคโนโลยทีางการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร  (2519) 
กศ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา พระนคร (2516) 

9 9 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนิต  
อรรถวุฒกิุล 
3-7703-00071-xxx 

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551) 
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539) 

15 15 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

1 ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงศ์  พรหมวงศ์ 
 

Ph.D. (Instructional Technology)  University  
of Southern California, Los Angeles, USA 
(1971)    
M.S. in Education (School Administration and 
Supervision) University of Southern California. 
Los Angeles. USA (1967)  
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(2509) 
ค.บ. ประถมศึกษา (การสอนภาษาอังกฤษ/
คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2507) 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย ์
ณ ตะกั่วทุ่ง 

 

Ph.D. (Instructional Design and Technology). 
University of lowa. USA (1986) 
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2522) 
ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ/โสตทัศนศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2519) 

3 รองศาสตราจารย์ ดร. 
จินตวีย์  คล้ายสังข์ 

Ed.D. (Higher Education –Supervision. 
Curriculum and Instruction) Texas A&M 
University-Commerce. USA (2005) 
MS. (Higher Education Teaching) Texas A&M 
University-Commerce. USA (2002) 
MS. (Learning Technology and Information 
Systems in Media and Technology) Texas 
A&M University-Commerce. USA (2001) 
ค.บ. ประถมศึกษา (การสอนวิชาภาษาอังกฤษ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542) 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ประศักดิ์  หอมสนิท 

Ed.D. (Instructional Systems Technology) 
Indiana University USA (1983) 
Ed.S. (Instructional Systems Technology) 
Indiana University USA (1973) 
M.S. in Ed. (Instructional Systems Technology) 
Indiana University (1972) 
ค.บ.มัธยมศึกษา (การสอนสังคมศกึษา-การสอนดนตร)ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2509) 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

กอบกลุ  สรรพกจิจ านงค์ 
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542) 
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2532) 
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2526) 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สุรพล  บุญลือ 

กศ.ด.(เทคโนโลยกีารศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550) 
ศศ.ม. (โสตทัศนศึกษา)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2540) 
ศศ.บ. (โสตทัศนศึกษา)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2535) 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ปราณี  นิลกรณ์  

Ph.D. (Statistics) Carnegie – Mellon University 
USA (1984) 
M.S. (Statistics)  University of Michigan  
USA (1973) 
วท.บ. สถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์
(2512) 

8 รองศาสตราจารย์ ดร. 
ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 
 

Ph.D. (Computer Science) Asian Institute 
of Technology. THAILAND (2000) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2535) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
(2527) 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย  
ธีระเรอืงไชยศร ี

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543) 
วท.ม. (คอมพิวเตอร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2534) 
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2529) 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

10 Professor Dr. Yoshida Masami Ph.D. (Educational Technology) 
Hawaill State Institution of Academic 
Degree. USA (1996) 

M. Ed (Educational)  
Chiba University. Japan (1988) 

B. Sc. (Chemistry)  
Tokyo University. Japan, (1981) 

Full Professor at Faculty of Education. 
Chiba University. Japan  

11 Professor Dr. Mai-Yen  Lu Ph.D. (Educational Media and Computers)  
Arizona State University. Arizona. USA  
(1988) 

M.A. (Computer Assisted Instruction) 
University of Wisconsin-River Falls. 
Wisconsin. USA (1983) 

Dr. Mei-Yan Lu joined the Educational 
Leadership Department as Professor at 
San Jose State University. USA 

Full Professor and Acting Chair of the 
Instructional Technology Department at  
College of Education. San Jose State 
University (SJSU). USA  

12 Professor Dr. Insook  Lee Ph.D. (Instructional Systems Technology) 
Indiana University. Indiana. USA (1997) 

Full professor at Department of 
Education. Sejong University. Seoul.  
Republic of Korea.  

President of the Korean Society for 
Educational Technology (KSET). 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

 ไม่มี   

5.  ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

  หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าดุษฎีนิพนธ์ ในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ 

โดยสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการศึกษาเฉพาะบุคคล และมีขอบเขตที่สามารถท าส าเร็จ

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัยและ

เขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่ภายนอกได้ 
 

 5.3  ช่วงเวลา 
  แบบ 1.1  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 – ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
  แบบ 2.1  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 – ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต  
  แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  48 หน่วยกิต 
  แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  36 หน่วยกิต 
 
 5.5  การเตรียมการ 
  (1)  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล   
  (2)  มีการก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษาและระยะเวลาในการศึกษา 
  (3)  อาจารย์ทีป่รกึษาให้ค าปรกึษาและติดตามความก้าวหนา้ในการเลือกหัวข้อ                  
และกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
  (1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ตามระยะเวลา 
  (2)  ก าหนดให้มีการสอบดุษฎีนิพนธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  
  (3) มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และน าเสนอ
ผลการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู ้ กลยทุธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาส่วนใหญ่มีสถานภาพทางสังคมอยู่ในหน่วยงาน ได้แก่ 
อาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา ผู้บริหารในหน่วยงาน องค์กรทางเทคโนโลยีการศึกษา ด้านสื่อทั้งภาครัฐ
และเอกชน  เช่น หัวหน้างาน หัวหน้าส านัก หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่ม เป็นต้น ดังนั้นในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อปลกูฝังคุณลักษณะที่ดีและเหมาะสมส าหรับนักศึกษาน้ัน ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาก าหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาไว้ 3 ด้าน คือ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพและ
บุคลิกภาพ 
ด า ร ง ต น เ ป็ น แ บ บ อย่ า ง ที่ ดี  
มีคุณธรรมจริยธรรม   อยู่ ใ น
ศีลธรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
มีบุคลิกภาพดีมีความน่าเชื่อถือ
สามารถเข้ากับบุคคลทั่วไปได้ 
และสามารถสื่อสารกับผู้ 
ร่วมงานได้เป็นอย่างด ี

เทคนิคการสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการท างานใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ในวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา จริยธรรมในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สังคมดิจิทัลในปัจจุบัน และมีกิจกรรมที่เสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

ด้านภาวะผู้น า  ความรับ 
ผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง 
มีความลุ่มลึก ความคิดเชิง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นผู้น า 
มีวิสัยทัศน์ในการปฏบิัตงิานด้าน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีความ
รอบรู้เก่ียวกับนโยบายไอซีทีเพื่อ
การศึกษา และมีความรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ตา่งๆ 

1. ก าหนดให้มีรายวชิามีการท างานเป็นกลุ่ม และมีการก าหนดหน้าที่ในกลุ่ม 
ตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพื่อฝึกให้นักศึกษา
ได้สร้างภาวะผู้น า การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ด ี
2. มีกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษาเข้าร่วมในการประชุมวิชา การสัมมนาทาง
วิชาการด้านเทคโนโลยี เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
3. มีกติกาที่เสริมสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น 
4. มีกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ ผลงานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
เสริมสร้างการมีวินัยในการเรียนและความรับผิดชอบของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

ด้านเทคโนโลยี   
 

1. มีกิจกรรมการเรียนการสอนความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค์อีกทั้งเทคโนโลยีร่วมสมัย เทคโนโลยีที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
2. มีกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับการคิดสร้างสรรค์ด้วยสื่อและเทคโนโลยี  
การรู้เท่าทันส่ือเทคโนโลยีและมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ใช้เทคโนโลยีการศึกษาอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
3. มีการน าเสนอผลงานวิจัยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการศึกษาในรายวิขา
และในเวทีวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     2.1  คุณธรรม  จริยธรรม 
 2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 นักศึกษาต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อด าเนินชีวติร่วมกับผูอ้ื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปน้ีทั้ง 7 ข้อ  เพื่อให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา 

(1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม  จริยธรรม  เสียสละ  และซื่อสัตย์สุจริต 
 (2)  มีวินัย  ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 (3)  มีภาวะผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
 (4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และเคารพคุณค่าและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
 (5)  เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 (6)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 (7)  เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
   
 2.1.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน
ให้ตรงเวลา นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้น ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่ม
และการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านผู้อื่น เป็นต้น 
และอาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคณุธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์
แก่ส่วนรวม เสียสละ            
 

 

 2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 (1) ประเมินจากการตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลา 
ที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
 (2) ประเมินจากการมีวินัย ความพร้อมเพรียงและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
ของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของรายวิชาที่มีการศึกษานอกสถานที่ 
 (3) ประเมินจากการไม่กระท าทุจริตในการสอบ และไม่คัดลอกผลงานวิชาการผู้อื่น 
 (4) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียน การเป็นผู้น าในการเรียน 
 (5) ประเมินจากการเคารพกฏระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ในการเรียน  
 (6) ประเมินจากการแสดงออกในทางวิชาการและวิชาชีพ 
 (7) ประเมินจากการเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน 
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     2.2  ความรู้ 

 2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 นักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และความรู้เก่ียวกับสาขาวิชา

ที่ศึกษาเพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังน้ันมาตรฐานความรู้ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

 (1)  มีความรู้ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเน้ือหาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

 (2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประยุกต์ความรู้ และทักษะที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 

 (3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าความรู้สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและน าไปประยุกต์ 

 (4)  รู้ เข้าใจ สนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

 (5)  เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง  และผลกระทบของความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

 (6)  สามารถบูรณาการผลงานวิจัยความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษากับศาสตร์อื่น ๆ ที่

เกีย่วข้อง  
 

 2.2.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติใน

สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการ และใช้รูปแบบการสัมมนาในการจัดการพัฒนา

ความรู้ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ัน ๆ นอกจากน้ียังจัดให้มี

การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษานอกสถานที่  หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น

วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 

 2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏบิัติของนักศึกษา  ดังน้ี 

 (1)  การทดสอบย่อย 

 (2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

 (3)  ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า 

 (4)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

 (5)  ประเมินจากการร่วมสัมมนาในรายวิชา 
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       2.3  ทักษะทางปัญญา 

 2.3.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองเมื่อจบการศึกษาแล้ว   

ดังน้ันนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ใน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มา

และสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเองไม่สอนในลักษณะท่องจ า นักศึกษาจะต้องมี

คุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังน้ี 

 (1)  คิดอย่างมวีิจารณญาณและเป็นระบบ 

 (2)  สามารถสบืค้น ตีความ ประเมินสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการแก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

 (3)  สามารถรวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์  และสรปุประเด็นปญัหาและความต้องการ 

 (4)  สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปญัหาได้อย่างเหมาะสม 
 

 2.3.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1)  การท ากรณีศึกษา 

 (2)  การอภิปรายกลุ่ม 

 (3)  การเรียนรูแ้บบมีส่วนรว่ม 

 (4)  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
 

 2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอ

รายงานในชั้นเรียน  การวิเคราะห์วิจารณ์  รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม  และการสัมมนา 
 

       2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจาก

สถาบันอ่ืน ๆ  และคนที่จะมาเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ผู้บริหารหรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา 

ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนกลุ่มต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างย่ิง ดังน้ันนักศึกษาจึงควรต้องมี

คุณสมบัติ  ดังน้ี 

 



45 
 

                                            มคอ. 2  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ.2558 

 

 (1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย 
และภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม 
 (3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 (5)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม  
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 (6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 

 2.4.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 (1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ีการท างานกลุ่ม  การท างานที่ต้องประสานงาน 
กับผูอ้ื่นเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผูต้าม 
 (2)  กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกับผู้สอน   
และกับบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง  
 (3)  จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาคปฏิบัตทิี่สง่เสริมให้ท างานเป็นกลุ่ม  
และการแสดงออกของภาวะผู้น าในหลากหลายสถานการณ์ 
 

 2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
 มีการประเมินหลายด้าน โดยให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ ดังนี้ 
 (1)  การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์ 
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
 (2)  การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผู้น าตามสถานการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 (3)  การประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่มเพื่อน   
และทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
 
 



46 
 

                                            มคอ. 2  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ.2558 

 

       2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1)  สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถ 

แปลความหมายของข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ   

 (2)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง  และการเขียน   

 (3)  รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์  บุคคล  และกลุ่มบุคคล 

 2.5.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นใหผู้้เรียนได้ฝึกทกัษะการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการพูดการ

ฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่เก่ียวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

 (2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

 (3)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือกสารสนเทศ  และ

ฝึกทักษะการน าเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟังและเน้ือหาที่น าเสนอ 

 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1)  ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสังเกต  

และแบบประเมินทักษะการพูด การเขียน 

 (2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือต่างๆ ในการอภิปราย และกรณีศึกษาต่าง ๆ  

ที่มีการน าเสนอในชั้นเรียน  

 (3)   การวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย   
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       3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping)  ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้

 คุณธรรม  จริยธรรม 

          (1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม  จริยธรรม  เสยีสละ  และซื่อสัตย์สจุริต 

 (2)  มีวินัย  ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 (3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม  สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 

และล าดับความส าคัญ 

 (4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และเคารพคุณค่าและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 

 (5)  เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบงัคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 (6)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 (7)  เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
 

 ความรู้ 

 (1)  มีความรู้ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเน้ือหาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

 (2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประยุกต์ความรู้ และทักษะที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 

 (3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าความรู้สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและน าไปประยุกต์ 

 (4)  รู้ เข้าใจ สนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

 (5)  เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง  และผลกระทบของความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

 (6)  สามารถบูรณาการความรู้สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษากับศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

 ทักษะทางปัญญา 

 (1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 

 (2)  สามารถสบืค้น ตีความ ประเมินสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการแก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

 (3)  สามารถรวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

 (4)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกบัการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย 

และภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม 

 (3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

 (4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

 (5)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม  

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

 (6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

และสามารถแปลความหมายของข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ   

 (2)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน   

 (3)  รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และกลุ่มบุคคล 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง   

      

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
466 520 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทาง
การศึกษา 1 

                          

466 521 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทาง
การศึกษา 2 

                          

468 540  เทคโนโลยีกับการศึกษาร่วมสมัย                            

468 568  การออกแบบระบบการสอนทางเทคโนโลยี
การศึกษา  

                          

468 611 สถิติขั้นสูงและวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา                           

468 612 สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยี
การศึกษา 

                          

468 621 การออกแบบขั้นสูงส าหรับการเรียนการสอนและ
เทคโนโลยี   

                          

468 622 สัมมนาการบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาในการ
เรียนการสอนในยุคดิจิทัล 

                          

468 623 สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา                           
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง  
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
468 624 การฝึกปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีการศึกษา                           

468 631 สัมมนาการบริหารและการจัดการองค์กร
เทคโนโลยีการศึกษา 

                          

468 632 สัมมนาการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิง 

                          

468 633 สัมมนาการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้
ในองค์กร 

                          

468 634  การศึกษาอิสระด้านเทคโนโลยีการศึกษา                             

468 635  สัมมนาการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้                              

458 636  สัมมนาการออกแบบกลยุทธ์การเรียนรู้ด้วยสื่อ
ใหม่กับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                          

468 641  วิทยานิพนธ์                           

468 642  วิทยานิพนธ์                           
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หมวดที่ 5   

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร(หมวดที่ 4)ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง (ภาคผนวก ข) 

 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา ก าหนดให้มีระบบการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา   

   (1)  การทวนสอบระดับรายวิชา ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา และมีการเก็บรายงานเพื่อการ

ตรวจสอบในภายหลัง 

   (2)  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมรีะบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษา

ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  

          เน้นการส ารวจสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง  และน าผลส ารวจที่ได้ย้อนกลับมา

ปรับปรุงกระบวนการเรยีนการสอนและหลักสตูรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมนิคุณภาพของหลักสูตร โดยอาจด าเนินการได้

ดังนี ้

 (1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางาน

ท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

 (2)  การส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่

ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ   

 (3)  การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 

 (4)  การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความ

พร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงข้ึนในสถานศึกษาน้ัน ๆ 
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(5)  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ  ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน  รวมทั้งสาขา

อื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง

หลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึน 

 (6)  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการ

เรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา  

 (7)  ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนสิทธิบัตร จ านวนรางวัลทางวิชาชีพ      
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

     แบบ 1  
           สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา (ระบุภาษาที่สถาบันฯก าหนด) ภาษาอังกฤษ 
           สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam) 
            เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 

         ตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ (ระบุ) .............................................................................. 

(1) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร (หมวดที่ 7) ว่าด้วยการศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง (ภาคผนวก ข) (3)  

(2) มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือฐานข้อมูลที่ปรากฎในการ

รับรองโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และน าเสนอผลการวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 

 
     แบบ 2 
                             ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า......3.00.............(จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
                                      สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา (ระบุภาษาที่สถาบันฯก าหนด) ภาษาอังกฤษ 
             สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam) 
             เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 

          ตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ (ระบุ) .............................................................................. 

(1) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร (หมวดที่ 7) ว่าด้วยการศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง (ภาคผนวก ข) (3)  
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                   (2) มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือฐานข้อมูลที่ปรากฎในการ
รับรองโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และน าเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 
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หมวดที่ 6   

การพัฒนาคณาจารย ์
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่
 (1)   มีการใหค้ าแนะน าการเป็นครแูก่อาจารย์ใหมใ่ห้มคีวามรูค้วามเขา้ใจนโยบายของ 
มหาวิทยาลัย  คณะและหลักสูตรทีส่อน 
 (2)   จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
 (1)  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี    
 (2)  เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและวัดประเมินผลให้ทันสมัย 
 (3)  ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน 
และการวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
 (4)  ก าหนดให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 (5)  พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 (6)  พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (peer evaluation) 
     2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
 (1)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

(2)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน 
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  หรือการลาเพิ่มพูนประสบการณ์ 
 (3)  มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอต าแหน่งทางวิชาการ   
 (4)  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอน 
ให้มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 (5)  จัดสรรงบประมาณส าหรับสนับสนุนท าการวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

(6)  จัดสรรงบประมาณส าหรับสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร หรือไปน าเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

(7)  จัดสรรงบประมาณส าหรับสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ 
 (8)  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะฯ และหน่วยงานวิจัยภายนอก 
 (9)  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 7  

 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร 

 บริหารหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตร/หัวหน้า

ภาค  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้ก ากับดูแล  ให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบาย

การปฏิบัติแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและ

รวบรวมข้อมูลใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. ด ารงไว้ซ่ึงความทันสมัยของ 
   หลักสูตรและมีการปรับปรุง 
   หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา  
   ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่  
   สกอ. ภายในระยะเวลา 5 ปี 

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้มีความ ทันสมัย 
ตามมาตรฐานของสาขาวิชา 
เทคโนโลยีการศึกษา 
1.2 ติดตามและประเมินหลักสูตร 
ทุก ๆ 5 ปี 

1.1 เอกสารการปรับปรุง 
หลักสูตร 
1.2 รายงานผลการประเมิน 
หลักสูตร   

2. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น 
    ผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมการ 
    ค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา กระตุ้น 
    ให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ มีแนวทาง 
    การเรียนที่สร้างทั้งความรู้  
    ความสามารถในวิชาการ ภายใน  
    ระยะเวลา 5 ปี 

2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์จัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา 
2.2 ส่งเสริมการประเมินผล 
ที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียน 
2.3 สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 
ของนักศึกษานอกสถานที่ 
2.4 จัดแนวทางการเรียนให้มีท้ัง 
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
รวมทั้งกิจกรรมเสริมให้นักศึกษา 
ได้รับความรู้ด้วยตนเอง 
2.5 จัดให้มีผู้ช่วยสอนเพื่อกระตุ้น 
  ให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 

2.1 มีกิจกรรมการอบรม 
เพิ่มทักษะแก่คณาจารย ์
2.2 ข้อสอบและรายงาน 
ของนักศึกษาซึ่งแสดง 
ถึงการฝึกการค้นคว้า 
ของนักศึกษา 
2.3 มีการศึกษานอกสถานที่ 
เพื่อสร้างประสบการณ์ 
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
2.4 จ านวนวิชาเรียนที่มี  
ภาคปฏิบัติและวิชาเรียน 
ที่มีแนวทางให้นักศึกษา 
ได้ค้นคว้าความรู้ใหม่ 
ด้วยตนเอง 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

3. พัฒนาทักษะการสอน/การประเมิน 
ผลของอาจารย์ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 
5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552ภายใน  
    ระยะเวลา 5 ปี 
 

3.1 พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ 
ที่เน้นการสอนด้านคุณธรรม  
จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทาง 
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบคุคล/ความรับผดิชอบ 
ทักษะในการวิเคราะห ์
และการสื่อสาร 

3.1 มีกิจกรรมการอบรม 
เพิ่มทักษะแก่คณาจารย์ 
3.2 ระดับความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาต่อทักษะ 
การสอนของอาจารย์ 
ที่มุ่งผลการเรียนรู้ 
ทั้ง 5 ด้าน 

4. ส่งเสริมให้คณาจารย์ท างาน 
    ค้นคว้าวิจัยทางเทคโนโลยี     
    การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
    ของตนเองอย่างสม่ าเสมอภายใน 
    ระยะเวลา 5 ปี 

4.1สนับสนุนทุนและหาแหล่งทุน  
เพื่อท างานวิจัยแก่คณาจารย์ 
ในภาควิชา 
4.2 ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิ 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเป็นผู้มี 
ประสบการณ์ และมีจ านวน 
อาจารย์ไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
4.3 สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอน 
เป็นผู้น าทางวิชาการและ/หรือเป็น 
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้านการศึกษา 
หรือด้านที่เก่ียวข้อง 

4.1 จ านวนและรายชื่อ 
คณาจารย์ประจ า 
ประวัติอาจารย์ 
คุณวุฒิประสบการณ์ 
4.2 รายงานผลการวิจัย 
      ของคณาจารย์ 

 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

     2.1  การบริหารงบประมาณ 

 คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี  ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อทรัพยากรการเรียนการ
สอนให้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 

     2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 

 ภาควิชามีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดกลางที่มีหนังสือด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา และด้านอื่น ๆ   รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอ  ดังนี้  
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(1) หนังสือ ต าราและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง     จ านวน 500 เล่ม 
(2) วารสารทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา    จ านวน 10 เล่ม 
(3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง    20 รายการ 
(4) โสตทัศนวัสดุเพื่อการเรียนรู้       30 รายการ 

 

     2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 (1)  มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนภาควิชา 
 (2) ให้ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อสื่อ และต าราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 
 (3)  คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีและจัดซื้อต าราและสื่อต่าง ๆ  
 (4)  ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เก่ียวข้อง 
 (5)  ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 
 

     2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 คณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ และเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ซึ่ง
ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ร่วมกันประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์   โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จัดให้มีห้องเรียน และช่องทาง

การเรียนรู้ที่เพียงพอเพื่อ

สนับสนุนทั้งการศึกษาใน

ห้องเรียน นอกห้องเรียน และ

เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง

มีประสิทธิภาพ และจัด

ห้องเรียนให้ปลอดภัย 

1.จัดให้มีห้องเรียนที่มีความพร้อมใช้ 

อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการสอน 

การบันทึกเพื่อเตรียมจัดสร้าง 

สื่อส าหรับทบทวนการเรียน 

2. จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ที่นักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้ 

เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองด้วยจ านวน 

และประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ 

3. จัดให้มหี้องศึกษาค้นควา้หนังสือ 

ต ารางานวิจัย และสื่อดิจิตอลเพื่อการ

เรียนรู้   

 

- รวบรวม จัดท าสถิติจ านวน 

   เครื่องมืออุปกรณ์ต่อหัวนักศึกษา  

   ชั่วโมงการใช้งานห้องปฏิบัติการ 

   และเครื่องมือ ความเร็วของ 

   ระบบเครือข่ายต่อหัวนักศึกษา 

- สถิติของจ านวนหนังสือ ต ารา 

   และสื่อดิจิตอลที่มีให้บริการ  

   และสถิติการใช้งานหนังสือ 

   ต ารา สื่อดิจิตอล 

- ผลส ารวจความพึงพอใจของ 

  นักศึกษาต่อการให้บริการ 

  ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ 

  และปฏิบัติการ 
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3.  การบริหารคณาจารย ์
     3.1  การรับอาจารย์ใหม ่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอกข้ึนไปในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

     3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  และอาจารยผ์ูส้อนต้องประชุมร่วมกัน ดังนี ้
 (1)  วางแผนการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลกอ่นเปิดภาคการศึกษา    
 (2)  ให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา   
 (3)  เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตรเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
 (4)  ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร   
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

     3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 คณะจึงได้ก าหนดนโยบายการเชิญอาจารย์พิเศษ  ดังนี้ 
 (1)  ต้องมีประสบการณ์ตรงเช่ียวชาญพิเศษหรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก 
 (2)  การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร     
และต้องเสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อ/รายวิชาที่จะให้สอน 
 (3)  การเชิญอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย 
 (4)  ให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา 
 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
     4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
            การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการของคณะและนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยให้
สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ 

    4.2  การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
 (1)   จัดงบประมาณสนับสนุนการท างานวิจัยสถาบันและงานวิจัยเพื่อพฒันาหน่วยงาน 
 (2)   น าผลการวิจัยสถาบันและวิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงานและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการพัฒนา
หน่วยงาน โดยจัดท าเป็นแผนประจ าปี เพื่อให้คณะสนับสนุนงบประมาณ 

(3)   จัดการฝึกอบรมเฉพาะทางที่สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ เพื่อสามารถให้บริการด้านการสนับสนุนการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
     5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
 (1)  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้นักศึกษาทุกคน พร้อมก าหนดบทบาทหน้าที่ 
 (2)  อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา พร้อมจัดท าตารางการท างาน 
ติดไว้หน้าห้องท างานและในเว็บไซต์ของคณะ 
 (3) จัดให้มีหน่วยงานที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงในการให้ค าแนะน า 
ปรึกษาด้านต่าง ๆ  เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 
 

     5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นค าร้องขอดูกระดาษ ค าตอบในการสอบ 

รายงาน คะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้  
 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 จัดให้มีการส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวม เพื่อน ามาใช้ประกอบการปรับปรุง

หลักสูตร 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการเกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

ปี 

2559 

ปี 

2560 

ปี 

2561 

ปี 

2562 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ 
     วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร  

X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  ที่สอดคล้องกับกรอบ 
     มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
    (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ 
    ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล การด าเนินการ 
     ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6  
     ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
    วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X 

(6) มีการทวนสอบสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
    ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน 
    ในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอนหรือการ 
    ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน 
    ใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

 X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน 
    การสอน (เฉพาะปีที่มีการรับอาจารย์ใหม่) 

X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 
    อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา 
     วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
     หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย 
    กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับต้องมีผลด าเนินการ (ข้อท่ี1-5) (ตัว)ในแต่ละปี 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้(ตัว) ในแต่ละปี 9 10 11 12 
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เกณฑ์ประเมิน 

 หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
 ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1– 5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนินการ 
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

2559 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีบังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีรวม 9 ตัว 

2560 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีบังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีรวม 10 ตัว 

2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีบังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีรวม 11 ตัว 

2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีบังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีรวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8   

การประเมินและปรับปรงุการด าเนินการของหลกัสตูร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 (1)  ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ 

จากนักศึกษา การตอบค าถามนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

 (2)  จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา  

     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 (1)  นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา 

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 

 (2)  ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป 

 (3)  คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพื่อน ามา 

วางแผนพฒันาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนใหเ้หมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์คณะ 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

 (1)  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนทุกสาขาวิชา  

ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

 (2)  คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 

 (3)  ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี  

และจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น   

 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใชข้้อมลูย้อนกลับของผู้เรียน  

ผู้ส าเรจ็การศึกษา  ผูใ้ช้บัณฑิตประกอบการประเมิน 

 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีสว่นได้ส่วนเสียอื่น ๆ 

 (1)  ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชา 

โดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

(2) ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสตูร 
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยอง ค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและเกณฑ์การประเมินให้ เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ    และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 
5 ปี 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1  การปรับปรุงรายวิชา 
 จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชา
นั้นๆไดท้ันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
 4.2  การปรับปรุงหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรจะท าทุก 5 ปีเมื่อ
ครบรอบระยะเวลาการใช้หลกัสตูร เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลอ้งกบัความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอน
ดังนี ้
  (1)  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล   
และเสนอประเด็นที่จ าเป็นในการปรับปรุง 
  (2)  จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 

       (3)  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
(4) หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อน 

น าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนกุรรมการพิจารณาหลกัสตูร 
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ภาคผนวก ข 

    ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑติศกึษา  พ.ศ. 2550 
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ภาคผนวก ค 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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ชื่อ – สกุล  นายอนิรุทธ์  สติม่ัน  

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

     กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550)  

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2541) 

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2539) 

สังกัด 
    คณะศึกษาศาสตร์  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

ผลงานทางวิชาการ   
งานวิจัย 

อนิรุทธ์  สติม่ัน  ปราวีณยา  สุวรรณณัฐโชติ  สุรพล  บุญลือ และเอกนฤน  บางท่าไม้ (2558)  “การวิจัยและพัฒนา 
การเรียนการสอนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา”. 
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (หัวหน้าแผนงานวิจัย)  
 

เอกนฤน  บางท่าไม้  อนิรุทธ์  สติม่ัน  ศิวนิต  อรรถวุฒิกุล (2558) “การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุน 
การจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา”. 

งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ผู้วิจัยร่วม) 
 

อนิรุทธ์  สติม่ัน  เอกนฤน  บางท่าไม้ (2557) “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และ 
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์”. งบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

 

อนิรุทธ์ สติม่ัน. (2555). “การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์” มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร.   
(หัวหน้าโครงการวิจัย) 

 

อภิเษก หงส์วิทยากร  รวิทัต ภู่หล า  อนิรุทธ์  สติม่ัน  และกฤษณะ  สีพนมวัน.  (2555).“การพัฒนาระบบจัดการความรู้ 

เพื่อเผยแพร่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”.กรุงเทพฯ : ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (ผู้วิจัยร่วม) 
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อนิรุทธ์   สติม่ัน. (2555). “การศึกษาผลการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงแบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
วิชาสื่อการศึกษาเบื้องต้น ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”. 

นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร.  (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
 

สมหญิง  เจริญจิตรกรรม  ฐาปนีย์  ธรรมเมธา อนิรุทธ์  สติม่ัน และเอกนฤน  บางท่าไม้ . (2555). “การประเมินผลหลักสูตร 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”.  
นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร. (ผู้วิจัยร่วม) 

 

อนิรุทธ์  สติม่ัน  น้ ามนต์  เรืองฤทธ์ิ สมหญิง  เจริญจิตรกรรม และประทิน  คล้ายนาค . (2555). “การประเมินผลหลักสูตร 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”. นครปฐม :  
มหาวิทยาลัยศิลปากร. (หัวหน้าโครงการวิจัย)        

 

อนิรุทธ์  สติม่ัน วรวุฒิ ม่ันสุขผล  เสาวลักษณ์ เริงข ากลั่น. (2555) การศึกษาความคิดเห็นในการน าเสนอโครงการโทรทัศน์ครู 
ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เครือข่ายโทรทัศน์ครูภูมิภาค  ภาคกลางตอนล่าง.  
นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร. (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
 

อนิรุทธ์  สติม่ัน  เอกนฤน บางท่าไม้  ปัญญาพร  โอโกวัฒน์. (2555). “การศึกษาสภาพและความพึงพอใจต่อรูปแบบ 

การประชาสัมพันธ์และการน าเสนอโครงการโทรทัศน์ครูของผู้บริหารและครูประจ าการ ในเขตพื้นที่เครือข่าย 
โทรทัศน์ครูภูมิภาค  ภาคกลางตอนล่าง”. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร. (หัวหน้าโครงการวิจัย)   
 

อนิรุทธ์ สติม่ัน และคณะ. (2554). “การพัฒนาชุดวิธีการเรียนการสอนออนไลน์ส าหรับผู้สอนในสถาบันการศึกษา”. กรุงเทพฯ :  
   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). กระทรวงศึกษาธิการ. (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
 

   อนิรุทธ์  สติม่ัน  เอกนฤน  บางท่าไม้ น้ ามนต์  เรืองฤทธ์ิ และสมหญิง  เจริญจิตรกรรม. (2554). “การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 
เพื่อการเรียนรู้  เรื่อง ดนตรีจีนชุมชนบางหลวง”. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร.  (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

 
    เอกนฤน  บางท่าไม้ อนิรุทธ์  สติม่ัน. (2554). “การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่าย 

  อินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์”   
              มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร. (ผู้วิจัยร่วม) 
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ประสบการณ์สอน       ระยะเวลา  12  ป ี
รายวิชา 468 102  คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  

(Computer for Education)  
รายวิชา 468 120  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเบื้องต้น  

(Introduction to Computer Assisted Instruction: CAI)  
รายวิชา 468 101  นวัตกรรม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  

(Innovation Computer and Information Technology for Education)  
รายวิชา 468 218  คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  

(Computer Multimedia for Education)  
รายวิชา 468 302  ศูนย์สื่อการศึกษา  

(Educational Media Center)  
รายวิชา 468 305  การศึกษาค้นคว้ารายบุคคลสาขาเทคโนโลยีการศึกษา 

(Individual Study in Educational Technology)  
รายวิชา 468 451  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน   

(Computer Assisted Instruction: CAI)  
รายวิชา 468 432  การบริหารและนิเทศงานสื่อการศึกษา  

(Educational Media Administration and Supervision) 
รายวิชา 468 434  สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

(Seminar in innovation and Educational Technology) 

รายวิชา 472 513 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการวิจัย  
(Information Technology for Education and Research) 

รายวิชา 472 572 สัมมนาการบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาในหลักสูตรและการสอน    

(Seminar in Integration of Educational Technology in Curriculum and Instruction) 

รายวิชา 472 574  สัมมนาการบริหารและการจัดการองค์กรเทคโนโลยีการศึกษา 

(Seminar in Administration and Management of Educational Technology 
Organization) 

รายวิชา  461 504 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารการศึกษา  
                        (Information Technology for Educational Administration) 
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ชื่อ – สกุล    นางสาวน้ ามนต์  เรืองฤทธ์ิ  

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

     คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

                      ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2553) 

                      ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร    (2546) 

                                  กศ.บ.  (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา  (2541)  

 

สังกัด 

                คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ  

งานวิจัย    

ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ  น้ ามนต์ เรืองฤทธ์ิ  เอกนฤน บางท่าไม้. (2557) การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบ   

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. งบประมาณสนับสนุนจากส านักงาน 

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ผู้วิจัยร่วม) 

 

อนิรุทธ์  สติม่ัน  น้ ามนต์  เรืองฤทธ์ิ และสมหญิง  เจริญจิตรกรรม. (2555)  “การประเมินผลหลักสูตร 

            ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”.  

            นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร. (ผู้วิจัยร่วม) 

 

Nammon Ruangrit  Thapanee Thammetar.(2012). Transforming Teaching and Learning Innovation:  

  The Center for Teaching and Learning (CTLE) Model “International Conference of 

  Educational Technology (ICET)” November 20, 2014  Sejong University ,Soeul  Korean  

               

  Nammon  Ruangrit. (2011) Development of the collaborative project- based and blended learning model 

   based on APEC Education Exchange Program to enhance communicative and collaborative skills  

   of Thai and  Korean students., Faculty of Education Silpakorn University 

          

  อนิรุทธ์  สติม่ัน  เอกนฤน  บางท่าไม้ น้ ามนต์  เรืองฤทธ์ิ และสมหญิง  เจริญจิตรกรรม.(2554). “การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 

   เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง ดนตรีจีนชุมชนบางหลวง”.นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร.(ผู้วิจัยร่วม)      
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ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา   8   ป ี  

รายวิชา  468101 สื่อการศึกษาเบื้องต้น  

(Introduction to Education Media) 

รายวิชา  468102 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  

(Computer for Education) 

   รายวิชา  468 210 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเบื้องต้น 

(Introduction to Computer-Assisted Instruction) 

   รายวิชา  468 205 วิทยุและเครื่องเสียงเพื่อการศึกษา 

    (Educational Radio and Audio Equipment) 

รายวิชา  468 220 การผลิตชุดการเรียนการสอนออนไลน์  

(Production of Online Courseware) 

รายวิชา  468 300 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา  

(Field Experience in Educational Technology) 

  รายวิชา  468 431  การออกแบบกราฟิกส าหรับระบบสื่อการสอน 

(Graphic Design for Instructional Media System) 

  รายวิชา  468 444  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

   (Production of Printed Materials) 

  รายวิชา  468 452  เทคนิคการน าเสนอสารสนเทศ 

   (Information and Presentation Techniques) 
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ชื่อ – สกุล   นายเอกนฤน บางท่าไม้ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

                       ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)   

                           ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 

                                ค.อ.บ.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2542)  
สังกัด 

             คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย   

เอกนฤน  บางท่าไม้  อนิรุทธ์  สติม่ัน  ศิวนิต  อรรถวุฒิกุล (2558) การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการความรู้  
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา .
งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
 

อนิรุทธ์  สติม่ัน  ปราวีณยา  สุวรรณณัฐโชติ  สุรพล  บุญลือ และเอกนฤน  บางท่าไม้ (2558)  “การวิจัยและพัฒนา 

การเรียนการสอนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา”. 
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ผู้ วิจัยร่วม) 
 

อนิรุทธ์  สติม่ัน  เอกนฤน  บางท่าไม้ (2557) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 
  ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์.งบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ผู้วิจัยร่วม) 

 
อนิรุทธ์  สติม่ัน  เอกนฤน  บางท่าไม้  ปัญญาพร  โอโกวัฒน์.  (2555).“การศึกษาสภาพและความพึงพอใจต่อรูปแบบ 

การประชาสัมพันธ์และการน าเสนอโครงการโทรทัศน์ครูของผู้บริหารและครูประจ าการ ในเขตพื้นที่เครือข่าย  
โทรทัศน์ครูภูมิภาค  ภาคกลางตอนล่าง”. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร. (ผู้วิจัยร่วม) 

 

สมหญิง  เจริญจิตรกรรม  ฐาปนีย์  ธรรมเมธา อนิรุทธ์  สติม่ัน และเอกนฤน  บางท่าไม้. (2555). “การประเมินผลหลักสูตร 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”.  

นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร. (ผู้วิจัยร่วม) 
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อนิรุทธ์   สติม่ัน เอกนฤน  บางท่าไม้  น้ ามนต์  เรืองฤทธ์ิ และสมหญิง  เจริญจิตรกรรม. (2554). “การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 
เพื่อการเรียนรู้  เรื่อง ดนตรีจีนชุมชนบางหลวง. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร”. (ผู้วิจัยร่วม) 

 

เอกนฤน  บางท่าไม้  อนิรุทธ์  สติม่ัน. (2554). “การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่าย 
  อินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์  
             มหาวิทยาลัยศิลปากร”. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร.(หัวหน้าโครงการวิจัย) 

 

ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา  7  ป ี

รายวิชา  468 203  การถ่ายภาพ 1 
    (Photography I) 

รายวิชา 468 204 การถ่ายภาพ 2 
(Photography II) 

รายวิชา 468 102 คอมพิวเตอร์ศึกษา 
                              (Computer  for   Education) 

                   รายวิชา 468 218 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา  
          (Computer Graphics for  Education) 
รายวิชา 468 302 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการศึกษา 
          (Educational Media Center) 
รายวิชา 468 303 ศูนย์สื่อเทคโนโลยีการศึกษา 

                                      (Seminar in Educational Innovation and Technology) 

รายวิชา 468 304 จริยธรรม จรรยาบรรณนักเทคโนโลยีการศึกษา 
          (Moral and Ethics for Educational Technologists) 
รายวิชา 468 215 หลักการประชาสัมพันธ์ 
          (Introduction to Public Relations) 
รายวิชา 468 101 สื่อเบื้องต้นเพื่อการศึกษา 

                             (Introduction to Educational Media)  

                   รายวิชา 468 447 การใช้ส่ือมวลชนและการประชาสัมพันธ์   
                           (Use of Mass Media and Public Relations) 
                  รายวิชา 468 451 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา 
                           (Computer Graphics for Instructional Media) 
                  รายวิชา 468 448 การบริหารงานเทคโนโลยีการศึกษา 
                          (Media for Individualized Instruction) 
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ชื่อ – สกุล  นางสมหญิง  เจริญจิตรกรรม 

ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2517) 
   ค.บ. (มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์ทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2515) 

 

สังกัด   คณะศึกษาศาสตร์   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

ผลงานทางวิชาการ 
           งานวิจัย   

            สมหญิง  เจริญจิตรกรรม  ฐาปนีย์  ธรรมเมธา อนิรุทธ์  สติม่ันและเอกนฤน  บางท่าไม้ (2555). “ การประเมินผล 
                  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”.  
             นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร. (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

อนิรุทธ์  สติม่ัน  น้ ามนต์  เรืองฤทธ์ิ  สมหญิง  เจริญจิตรกรรม และประทิน  คล้ายนาค . (2555). “การประเมินผลหลักสูตร 
   ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”. นครปฐม :  

มหาวิทยาลัยศิลปากร. (ผู้วิจัยร่วม)      
อนิรุทธ์  สติม่ัน  เอกนฤน  บางท่าไม้ น้ ามนต์  เรืองฤทธ์ิ และสมหญิง  เจริญจิตรกรรม. (2554) “การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 

เพื่อการเรียนรู้  เรื่อง ดนตรีจีนชุมชนบางหลวง”. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร. (ผู้วิจัยร่วม) 

 
ประสบการณ์สอน    ระยะเวลา  25  ป ี

รายวิชา 468 201  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
(Educational Innovation and Technology)   

    รายวิชา 468 212  กิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา 
(Activities in Educational Technology) 

    รายวิชา 468 214   สื่อส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Media for Self-Instruction) 

    รายวิชา 468 305  การศึกษารายบุคคล สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
(Individual Study in Educational Technology) 

    รายวิชา 468 300  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 
(Field Experience in Educational Technology) 
รายวิชา 462 411  การออกแบบการสอน 
(Instructional Design) 

    รายวิชา 468 430  เทคโนโลยีกับการศึกษาร่วมสมัย 
(Technology and Contemporary Education) 
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ชื่อ – สกุล  นางสาว ฐาปนีย์  ธรรมเมธา  

ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา    

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546) 

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2532) 

ศศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2530) 
 

สังกัด   คณะศึกษาศาสตร์   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

ผลงานทางวิชาการ  

  งานวิจัย   

 ฐาปนีย์  ธรรมเมธา (2558). รูปแบบการให้ค าปรึกษาของนักเทคโนโลยีการศึกษา (งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย 

             และพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร) (หัวหน้าโครงการวิจัย)   
   

  บทความวิชาการ 

    Teo, T., Wong, S. L., Thammetar, T. & Chattiwat, W. (2011). Assessing e-learning acceptance by  

   universitystudents in Thailand. In Hong, K. S. & Lai, K. W. (Eds), ICT for accessible, effective and efficient  

   higher education: Experiences of Southeast Asia. Australasian Journal of Educational Technology,  

   27(Special issue, 8), 1356-1368. http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet27/teo.html 
 

 

 

 

 

http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet27/teo.html
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การน าเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับนานาชาติ 

            Thapanee Thammetar “Sharable Thai OER: Enhancing Learning Unlimited,”   

                           ASEM  LLL FORUM ‘LEARNING UNLIMITED’ 29-31 May 2012,Copenhagen, Denmark 

 

            Thapanee Thammetar “Thai Open Online Courseware”. In T. Amiel & B. Wilson (Eds.), Proceedings of     

                          World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2012  

   (pp. 272-275).Chesapeake, VA: AACE. ,2012  Retrieved from http://www.editlib.org/p/40756. 
 

ประสบการณ์สอน     ระยะเวลา  20  ป ี   
 

รายวิชา 468 201  สื่อการศึกษา การจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้    

(Educational Media, Learning Resources and Learning Environment Management) 
รายวิชา 468 306 การผลิตชุดการเรียนการสอนออนไลน์     

   (Production of Online Courseware) 
   รายวิชา 468 403  สัมมนาทางนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา    
   (Seminar in Educational Innovation and Technology) 

     รายวิชา 468 404  การศึกษารายบุคคลสาขาเทคโนโลยีการศึกษา     

  (Individual Study in Educational Technology) 
รายวิชา 468 400 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา   

    (Field Experience in Educational Technology) 
รายวิชา 468 542 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา     

    (Research Methodology  in Educational Technology) 
รายวิชา 468 543 สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา    

    (Seminar on Educational Innovation and Technology) 
รายวิชา 472 518 ปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

   Internship in Curriculum Development and Instruction 

                               รายวิชา 472 513 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการวิจัย  
(Information Technology for Education and Research) 

รายวิชา 472 572 สัมมนาการบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาในหลักสูตรและการสอน    
                                                (Seminar in Integration of Educational Technology in Curriculum and Instructional

http://asemforum2012.dk/fileadmin/conferences/ASEM_Conference/Seminar_G-Speakers_and_Abstracts.pdf
http://www.editlib.org/p/40756
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ภาคผนวก ง 

ผลส ารวจความตอ้งการเปิดสอนหลักสตูร 
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สรุปผลการประเมินความต้องการศึกษาต่อปริญญาเอก 

สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

ผลการวิเคราะห์การประเมินความต้องการศึกษาต่อปริญญาเอก  สาขาวิชาเอกเทคโนโลยกีารศึกษา ภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นแบบประมาณค่า (rating Scale) 

5 ระดับโดยมเีกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้  

คะแนนระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความต้องการมากที่สุด 

คะแนนระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความต้องการมาก 

คะแนนระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความต้องการปานกลาง 

คะแนนระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความต้องการน้อย 

คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความต้องการน้อยที่สุด 

จ านวน 42 ชุด ได้กลับคืนมาจ านวน 42 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะน าเสนอเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ 

 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

 ตอนท่ี 3ความคิดเห็นในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 

 

 วิเคราะห์หาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ดังปรากฏตามตารางที่ 1 ดังนี ้

 ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n= 42) 

  ข้อมูลท่ัวไป     จ านวน(คน)        ร้อยละ    หมายเหต ุ

1) เพศ 

    1.ชาย 
    2.หญิง 

 
17 

25 

 
40.48 

59.52 
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  ข้อมูลท่ัวไป     จ านวน(คน)        ร้อยละ    หมายเหต ุ

2) อายุ 

    1.ต่ ากว่า 30 ปี 
    2.30 – 39 ปี 

    3. 40 – 49 ปี 

    4. มากกว่า 49 ป ี

 

15 

22 

4 

1 

 
35.71 

52.38 

9.52 

2.38 

 
 
 
 

3) วุฒิการศึกษาสูงสุด 

    1.ปริญญาตร ี
    2.ปริญญาโท 

 

28 

14 

 
66.67 

33.33 

 

4) อาชีพ 

    1.ก าลังศึกษา 
    2.รับราชการ 

    3. ท างานบริษัทเอกชน 

    4. ท าธุรกิจส่วนตัว 

    5.  อื่นๆ 

 

6 

22 

3 

2 

9 

 
14.29 

52.38 

7.14 

4.76 

21.43 

 

-พนักงานราชการ 

-บุคลากรทางการศึกษา 3 

-ครูเอกชน  2 

-รับจ้าง  
 

5) ต าแหน่งหน้าท่ี 

    1.ครู  อาจารย์    
    2.ผู้บรหิาร 

 3. นักวิชาการ 

    4.  อื่นๆ 

 

32 

2 

3 

5 

 

76.19 

4.76 

7.14 

11.9 

 

-พนักงานราชการ 

-เจ้าหน้าที่ธุรการ 
วิชาการ 

6) สังกัด/ระดับท่ีสอน  

    1.สพฐ. (ประถมศึกษา) 

    2.การศึกษาเอกชน   
      (ประถมศึกษา) 

    3. สพฐ. (มัธยมศึกษา) 

    4.  การศึกษาเอกชน  
        (มัธยมศึกษา)  

 

8 

22 

 

5 

 

7 

 

19.05 

52.38 

 

11.9 

 

16.67 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

  ข้อมูลท่ัวไป     จ านวน(คน)        ร้อยละ    หมายเหต ุ

7) ประสบการณ์ท างาน 

    1.0 – 5 ปี  
    2.6 – 10 ปี 

 3. 11 – 15 ปี 

    4.  มากกว่า 15 ปี 

 

5 

17 

12 

8 

 

11.9 

40.48 

28.57 

19.05 

 

8) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

    1.ต่ ากว่า 15,000 บาท 
    2.15,000 – 20,000 บาท 

 3. 20,001 – 25,000 บาท 

    4. 25,001 – 30,000 บาท 

    5.  มากกว่า 30,000 บาท 

6 

10 

12 

8 

6 

14.29 

23.81 

28.57 

19.05 

14.29 

 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 42 คน เป็นเพศหญิง 25 คน คิดเป็นร้อยละ 59.52 และ
เพศชาย 17 คน คิดเป็นร้อยละ 40.48ตามล าดับซึ่งมีอายุ 30 – 39 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 52.38 อายุต่ า
กว่า 30 ปี จ านวน 15คน คิดเป็นร้อยละ 35.71อายุ40 – 49 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52อายุมากกว่า 49 ปี
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.38โดยมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีจ านวน 28คน คิดเป็นร้อยละ 66.67ได้แก่
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา สังคมศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟิลิกส์ ภาษาอังกฤษ 
การศึกษาพิเศษ พัฒนาชุมชน บริหารธุรกิจ วิศวอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทคโนโลยีการศึกษา บริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์ และระดับปริญญาโท จ านวน 14คน คิดเป็นร้อยละ 33.33ได้แก่สาขาวิชา เทคโนโลยี
การศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน บริหารการศึกษา โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ครู  อาจารย์   
จ านวน 32คน คิดเป็นร้อยละ 76.19โดยมีสังกัด/ระดับที่สอนในสังกัด การศึกษาเอกชน (ประถมศึกษา) จ านวน 22คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.38สังกัดสพฐ. (ประถมศึกษา) จ านวน 8คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 ท าธุรกิจส่วนตัวจ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.76 อื่นๆจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 มีประสบการณ์ในการท างาน 6 – 10 ปีจ านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.48 11 – 15 ปีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 มากกว่า15 ปีจ านวน 8คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 
และโดยส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 20,000-25,000 บาท จ านวน 12คน คิดเป็นร้อยละ 28.5715,000 – 
20,000 บาทจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 25,001 – 30,000 บาทจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 และ
ต่ ากว่า 15,000 บาทซึ่งเท่ากับมากกว่า 30,000 บาทจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ตามล าดับ 
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  ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 

  ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  

             สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา โดยสามารถท าการวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
             (S.D.)  ได้ดังนี ้

  ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของระดับความคิดเห็นในการศึกษาต่อระดับ 
                ปริญญาเอกสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (n= 42) 

ความต้องการสนับสนุน X  S.D. แปลความหมาย 
ระดับความต้องการ 

 

1. ความต้องการศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 4.34  0.65 

 

ระดับมาก 

 

 

จากตารางที่ 2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

                   สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา   ในระดบัมาก ( X =4.34/ S.D. = 0.65)   
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ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนร้อยละเกี่ยวกับเหตผุลที่ตอ้งการศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก  

               สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (n= 42) 

เหตผุลท่ีต้องการสนับสนุนให้นักเรียนของท่านศึกษาต่อ ร้อยละ 

เพิ่มวุฒิการศึกษา 20.27 

ต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถ 17.57 

เป็นความต้องการของหน่วยงาน 33.78 

เพื่อเป็นนักเทคโนโลยีการศึกษา 21.62 

อื่นๆ  6.76 

รวม 100.0 

  

จากตารางที่ 3  พบว่าเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา      
คือ เป็น ความต้องการของหน่วยงานร้อยละ33.78เพื่อเป็นนักเทคโนโลยีการศึกษาร้อยละ21.62เพิ่มวุฒิการศึกษา
ร้อยละ20.27ต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถร้อยละ17.57และอื่นๆ ร้อยละ 6.76 ตามล าดับ 

 

  ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนร้อยละเกี่ยวกับวันเวลาเรียน ที่คิดว่าเหมาะสม (n= 42) 

วันเวลาเรียนท่ีคิดว่าเหมาะสม           ร้อยละ 

วัน – เวลาราชการ   4.26 

วันเสาร์ – อาทิตย์   68.09 

ช่วงเย็นวันจันทร์ – ศุกร์  17.02 

อื่นๆ  10.64 

รวม 100.0 

 

  จากตารางที่ 4  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีต้องการวันเวลาเรียน (ภาคการเรียน) ที่คิดว่าเหมาะสม คือ  
                             วันเสาร์ – อาทิตย์  ร้อยละ 68.09,ช่วงเย็นวันจันทร์ – ศุกร์ ร้อยละ 17.02,อื่นๆ ร้อยละ10.64,  
                             วัน – เวลาราชการ  ร้อยละ4.26ตามล าดับ 
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  ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนร้อยละเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่เหมาะสม(n= 42) 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรท่ีเหมาะสม ร้อยละ 

80,000 – 100,000 บาท 23.08 

100,001 – 120,000 บาท 16.67 

120,001 – 140,000 บาท 34.62 

140,001 – 160,000 บาท 20.51 

อื่นๆ  5.13 

รวม 100.0 

  

จากตารางที่ 5  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีต้องการเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่เหมาะสม คือ  
                   ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,001 – 140,000 บาทร้อยละ34.62, 80,000 – 100,000 บาทร้อยละ           
                   23.08,140,001 – 160,000 บาทร้อยละ20.51,100,001– 120,000 บาทร้อยละ16.67และอื่นๆ  
                   ร้อยละ 5.13 ตามล าดับ 

 ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนร้อยละเกี่ยวกับรูปแบบการศึกษา (n= 42) 

รูปแบบการศึกษา ร้อยละ 

แบบช้ันเรยีน  23.8 

แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพเ์ป็นหลกั 6.17 

แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 6.17 

แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 16.05 

แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 43.21 

รวม 100.0 

จากตารางที่ 6  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีต้องเกี่ยวกับรูปแบบการศึกษา คือ แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                   เป็นสื่อหลกั (E-learning)ร้อยละ23.8, แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ตร้อยละ43.21,แบบทางไกลผ่านสื่อ 
                   สิ่งพิมพเ์ป็นหลกัร้อยละ16.05,และแบบช้ันเรียนซึ่งเท่ากบัแบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่ 
                   หลักรอ้ยละ6.17ตามล าดับ 

ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนร้อยละเกี่ยวกบัแผนการศึกษาที่ต้องการ (n= 42) 
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แผนการศึกษาท่ีต้องการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

แผน ก แบบ ก 1(ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์                   
และอาจมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต) 

18 

 

42.85 

แผน ก แบบ ก 2(เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 9 21.43 

แผน ข(เรียนรายวิชา  ไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์แต่มีการ
ค้นคว้าอิสระ) 

15 35.71 

รวม 42 100.0 

จากตารางที่ 6  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีต้องเกี่ยวกับแผนการศึกษาที่ต้องการคือ แผน ก แบบ ก 1(ท า 
                   เฉพาะวิทยานิพนธ์  และอาจมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นบัหน่วยกิต) จ านวน 18 คน  
                   คิดเป็นร้อยละ 42.85แผน ข(เรียนรายวิชา  ไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์แต่มีการค้นคว้าอิสระ)จ านวน 15คน  
                   คิดเป็นร้อยละ35.71แผน ก แบบ ก 2 (เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) จ านวน 9 คน  
                   คิดเป็นร้อยละ 21.43ตามล าดับ 

 ตารางท่ี 8แสดงจ านวนร้อยละเกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา (n= 142) 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ าระดับปรญิญาโท  

- ไม่ควรก าหนด     
- ควรก าหนดไม่ต่ ากว่าระบุ......... 

 

14 

28 

 

33.33 

66.67 

รวม 42 100.0 

ประสบการณ์การท างาน 

- ไม่ควรก าหนด     
- ควรก าหนดไม่ต่ ากว่าระบุ.........ป ี

 

7 

35 

 

16.67 

83.33 

รวม 42 100.0 

 จากตารางที่ 8 แสดงจ านวนรอ้ยละเกี่ยวกบัการก าหนดคุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีต้องเกี่ยว 
                  กับการก าหนดคุณสมบัตผิู้เข้าศึกษาคือ คะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ าระดบัปริญญาโทควรก าหนดไม่ต่ ากว่า.... 
                  จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ66.67และ ไมค่วรก าหนด จ านวน 14คนคิดเป็นร้อยละ 33.33  
                  ประสบการณ์การท างานควรก าหนด .......ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ83.33  
                  และไม่ควรก าหนดจ านวน 7คน คิดเป็นร้อยละ16.67ตามล าดับ 

 ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนร้อยละเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษา (n= 42) 
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การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 32 76.19 

สอบสัมภาษณ์ (ไม่ต้องสอบข้อเขียน) 8 19.05 

อื่นๆ  2 4.76 

รวม 42 100.0 

จากตารางที่ 9  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีต้องเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลอืกผูเ้ข้าศึกษาคือ  
                   ควรสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์จ านวน 32คน คิดเป็นร้อยละ76.19 สอบสมัภาษณ์  
                   (ไม่ต้องสอบข้อเขียน)  จ านวน  8  คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 และอื่นๆจ านวน 2 คน  
                   คิดเป็นร้อยละ 4.76 ตามล าดับ 

 

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการศึกษาเพ่ิมเติม ได้แก่ 

1. การออกแบบสื่อการเรียนการสอนแบบใหม่ 
2. โปรแกรมกราฟิกต่างๆ 
3. คุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. กราฟิกส าหรับการสอน 
5. การผลิตสื่อการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ 
6. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ 
7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์อเีลริ์นนิง 
8. สื่อสิ่งพิมพ์ดจิิทลั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 
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             จ านวน  42  คน  
ตารางท่ี 10  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ 
             ในรายวิชาต่างๆ (N=42) 

ความรู้ความสามารถ X  S.D. ระดับความต้องการ 

กลุ่มวิชาแกน    

1. สถิติข้ันสูงและวิทยาวิธีวิจัยทางการศึกษา 4.55 0.56 ระดับมากทีสุ่ด 

2. การออกแบบระบบและเทคโนโลยีการศึกษา 4.31 0.59 ระดับมาก 

3. สัมมนาข้ันสงูระดบัดุษฎีบัณฑิตทางเทคโนโลยีการศึกษา 4.25 0.58 ระดับมาก 

กลุ่มวิชาบังคับเทคโนโลยีการศึกษา 

4. การออกแบบข้ันสงูส าหรบัการเรียนการสอนและเทคโนโลยี 4.26 0.55 ระดับมาก 

5. สัมมนาการบรูณาการเทคโนโลยีการศึกษาในหลกัสูตร 4.33 0.61 ระดับมาก 

6. สัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 4.29 0.58 ระดับมาก 

กลุ่มวิชาเลือกเทคโนโลยีการศึกษา 

7. สัมมนาการบริหารและการจัดการองค์กรเทคโนโลยีการศึกษา 4.06 0.60 ระดับมาก 

8. สัมมนาการออกแบบและพฒันาระบบการเรียนการสอน
อิเลก็ทรอนิกส ์ 4.30 0.66 ระดับมาก 

9. สัมมนาการออกแบบและพฒันาระบบการเรียนรู้ในองค์กร 4.21 0.61 ระดับมาก 

10. การศึกษาอิสระด้านเทคโนโลยีการศึกษา 4.11 0.55 ระดับมาก 

11.วิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 4.29 0.56 ระดับมาก 

วิทยานิพนธ์ 

12. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลกัสูตร  แผน ก แบบ ก 1 
(ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์  และอาจมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเตมิโดย
ไม่นับหน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 48   หน่วยกิต 

4.10 0.72 ระดับมาก 

13.จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  แผน ก แบบ ก 2  
(เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 4.08 0.78 ระดับมาก 

14. รายวิชาอื่นๆ (ระบุ) 4.11 0.69 ระดับมาก 
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จากตารางที่ 10  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในกลุ่มวิชาแกน
สถิติข้ันสูงและวิทยาวิธีวิจัยทางการศึกษา ระดับมากที่สุด ( X =4.55/ S.D. = 0.56) การออกแบบระบบและ
เทคโนโลยีการศึกษาระดับมาก ( X =4.31/ S.D. = 0.59)  สัมมนาข้ันสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางเทคโนโลยีการศึกษา
ระดับมาก ( X =4.25/ S.D. = 0.58)ต้องการความรู้ความสามารถกลุ่มวิชาบังคับเทคโนโลยีการศึกษาในการสัมมนา
การบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาในหลักสูตรระดับมาก ( X =4.33/ S.D. = 0.61)สัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยี
การศึกษาระดับมาก( X =4.29/ S.D. = 0.58)การออกแบบข้ันสูงส าหรับการเรียนการสอนและเทคโนโลยีระดับมาก
( X =4.26/ S.D. =0 .55)กลุ่มวิชาเลือกเทคโนโลยีการศึกษาในการสมัมนาการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์ ระดับมาก( X =4.30 / S.D. = 0.56)วิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา
ระดับมาก ( X =4.29/ S.D. = 0.56)เทคโนโลยีสัมมนาการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้ในองค์กร ระดับมาก
( X =4.21/ S.D. = .61)การศึกษาอิสระด้านเทคโนโลยีการศึกษาระดับมาก ( X =4.11/ S.D. = .55)สัมมนาการ
บริหารและการจัดการองค์กรเทคโนโลยีการศึกษา( X =4.06/ S.D. = 0.60)วิทยานิพนธ์รายวิชาอื่นๆ ระดับมาก
( X =4.11 / S.D. = .69)จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  แผน ก แบบ ก 1(ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์  และอาจมี
การศึกษารายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 48   หน่วยกิต ระดับมาก ( X =4.10/ S.D. = 0.72)จ านวน
หน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  แผน ก แบบ ก 2 (เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิตระดับ
มาก ( X =4.08 / S.D. = 0.78)ตามล าดับ 

 

 ตารางท่ี 11 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของความสนใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   
                สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (n= 42) 

ความต้องการศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก   

สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 
X  S.D. 

 ระดับความต้องการ 

2. ความสนใจในการศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก  
สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 4.43 0.63 ระดับมาก 

 

  จากตารางที่ 11 ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาพบว่าความสนใจ  
ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( X =4.43 / S.D. = 0.63) 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 12 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของความสนใจในการศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก   

                สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (n= 42) 

 

จากตารางที่ 12 ความสนใจในการศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก  สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาพบว่า 
เหตผุลทีผู่้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการศึกษาวิชาต่างๆ ของหลักสูตรทีจ่ะศึกษาอยู่ในระดับมาก 
( X =4.26 / S.D. = 0.66)  คือ วิชาเลือกเทคโนโลยกีารศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X =4.40 / S.D. = 0.62)   
รองลงมาวิชาบงัคับเทคโนโลยกีารศึกษา อยู่ในระดบัมาก ( X =4.27 / S.D. = 0.69) จ านวนหน่วยกิตที่เรียนอยู ่
ในระดับมาก ( X =4.21 / S.D. = 0.66 ) และวิชาพื้นฐานอยู่ในระดับมาก( X =4.15 / S.D. = 0.68 ) ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น X  S.D.  ระดับความต้องการ 

ความคิดเห็นต่อการศึกษาวิชาต่างๆ ของหลักสูตรท่ีจะศึกษา 

- วิชาพื้นฐาน 4.15 0.68 ระดับมาก 

- วิชาบังคับเทคโนโลยกีารศึกษา 4.27 0.69 ระดับมาก 

- วิชาเลือกเทคโนโลยีการศึกษา 4.40 0.62 ระดับมาก 

- จ านวนหน่วยกิตที่เรียน 4.21 0.64 ระดับมาก 

รวม 4.26 0.66 ระดับมาก 
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ภาคผนวก จ 
 

รายวิชาเลือกจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
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