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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  พระราชวังสนามจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย  ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา  
   

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 25510081107532 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย                หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ         Master of  Education Program in Educational Technology 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย      ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Educational Technology) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   M.Ed. (Educational Technology) 
 

3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร       
 แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 แผน ข  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ         
       หลักสูตรระดับปรญิญาโท  หลักสูตร 2 ปี   
 5.2 ภาษาท่ีใช้     ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา      รับทัง้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาตน้  ปีการศึกษา 2561 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2 / 2561 

วันที่ 6   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5 / 2561 

วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรจะได้รบัการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
  8.2 นักวิชาการศึกษา 
  8.3 นักประชาสัมพันธ์ 
  8.4 นักพัฒนาสื่อการศึกษา 
  8.5 นักวิจัยเทคโนโลยกีารศึกษาและสื่อสารสนเทศการศึกษา 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
    หลักสูตร 

9.1 นางสาวน้้ามนต์   เรืองฤทธ์ิ 

เลขประจ้าตัวประชาชน  3-1603-00269-XX-X 

ต้าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

คุณวุฒิ  ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2553) 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 

กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) เกียรตินิยมอันดบั 1 มหาวิทยาลัยบรูพา (2541) 
9.2 นายเอกนฤน  บางท่าไม ้
เลขประจ้าตัวประชาชน   3-7499-00330-XX-X 
ต้าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
คุณวุฒิ  ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 
ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์ทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี (2542) 
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9.3 นายอนิรุทธ์   สติมั่น 
เลขประจ้าตัวประชาชน 3-4209-01031-XX-X 
ต้าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
คุณวุฒิ  กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550) 

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

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน 

ต้าบลพระปฐมเจดีย์  อ้าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  73000 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่า
ศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักที่มีความส้าคัญที่สุดส้าหรับการพัฒนาที่สมดุล 
และพร้อมที่จะวางแผนรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ท้าให้มนุษย์ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการพัฒนาตนเองให้
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง    การพัฒนาประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ประเทศไทยอยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สัง่สมมานานท่ามกลาง
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดมากข้ึน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นรูปแบบของวิวัฒนาการที่จะกระทบชี วิตความเป็นอยู่ในสังคมและการ
ด้าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ้ากัดต่อการพัฒนาที่รุนแรงข้ึนและเป็น
ประเด็นท้าทายอย่างมากที่จะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อน
การพัฒนาในทุกด้านภายใต้สถานการณ์ที่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีข้อจ้ากัดหลายด้านแต่
การแข่งขันในโลกรุนแรงข้ึนมาก  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส้าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยในยุทธศาสตร์นี้จะให้ความส้าคัญในเรื่องการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมีแนวทางการส่งเสริมที่เกี่ยวข้อง คือ 1) จัดให้มีการ
จัดท้าสื่อการเรียนรูท้ี่เป็นสือ่อิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผา่นระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ้ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชน
ผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง และ 3) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต และ
ในยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ซึ่งมีแนวทางการส่งเสริมที่
เกี่ยวข้อง คือ การพัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้าน
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โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิจัยเพื่อรองรับเทคโนโลยี
ส้าคัญๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยี
ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรและเพิ่มคุณภาพชีวิต  ซึ่งความส้าคัญและแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศไทยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จึงให้ความส้าคัญ
กับนโยบายการพัฒนาขีดความสามารถของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เพื่อการพึ่งพาตนเองและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และความมีคุณธรรม  บนพื้นฐานของแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมดังกล่าวจ้าเป็นจะต้องอาศัยบุคคลที่มีความสามารถ และรอบรู้ในหลากหลายด้าน  
หนึ่งในน้ันคือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมกับ
บุคคลเหมาะสมกับสถาบนัการศึกษา  ตลอดจนมีคุณธรรมจรยิธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ  เพื่อ
การพัฒนาประเทศต่อไป 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
         การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้พัฒนาข้ึนภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0 
ที่จ้าเป็นต้องเน้นการวิจัยพัฒนาและน้าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการศึกษา  ทั้งนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และการเปลี่ยนแปลงผ่านของความรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่มีที่สิ้นสุด การศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาเพื่อ
ก้าวผ่านเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้แบบใหม่ การปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แบบใหม่ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมิใช่เพียงแค่รับความรู้แต่ต้องเป็นผู้ที่สร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่  ซึ่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นทักษะหนึ่งที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในด้านของทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information Media and 
Technology Skills)  
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้พัฒนาตามบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศไทย  โดยมุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการพัฒนาคนในด้านเทคโนโลยีการศึกษา เนื่อง
ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการศึกษามีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และมีอยู่ทุกหน
แห่ง ทุกคนสามารถน้าเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ และความก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ ใช้
ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ้าวันอย่างกว้างขวางรวมทั้งด้านการศึกษา  อย่างไรก็ตามในการผลิต การเลือก และ
การน้าเทคโนโลยีมาใช้นั้นจ้าเป็นจะต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ  คุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อที่จะ
สามารถใช้เทคโนโลยีการศึกษาให้ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาด้านการศึกษา และ
ประเทศชาติ และในขณะนี้ประเทศไทยก้าลังประสบปัญหาการผลิต และการขาดแคลนบุคลากรทางด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ที่ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน  สถานศึกษาทั่วประเทศต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาให้กับผู้เรียน  
เพื่อให้สามารถน้าไปปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากรายงานผลการศึกษาวิจัย  เรื่อง 
สภาวะการขาดแคลน ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข ได้เสนอมาตรการ
ระยะยาวในการวางแผนการผลิตและพัฒนาครูและบุคคลากรอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับสภาพการใช้
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และความต้องการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่แท้จรงิ โดยพิจารณาจากแนวโน้มของประชากร
วัยเรียนและความต้องการทางการศึกษาในอนาคต รวมทั้งจัดตั้งสถาบันเพื่อความเป็นเลิศในการผลิตและ
พัฒนาครู น้านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนมากข้ึน เช่น การเรียนโดยระบบ  
e – Learning การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย และเร่งจัดตั้งสถาบัน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อท้าหน้าที่ เสนอนโยบาย  
แผน ส่งเสริม ประสานการวิจัย การพัฒนาคนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตเทคโนโลยี อันจะส่งผลให้มีการน้าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษาได้เพิ่มมากข้ึน (รายงานผลการศึกษาวิจัย  
เรื่อง สภาวะการขาดแคลน ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข, ส้านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา: 2551) การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาในระดับปริญญาโทเป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่ส้าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาอื่นๆ                     
ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ทักษะทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษาและการวิจัยทางด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเพิ่มข้ึน  เพื่อให้สามารถน้าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ในต้าแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคนเพื่อแข่งขันในระดับ
นานาชาติต่อไป  

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลกัสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ้าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร

ในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์
ของสังคมโลก และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ  เศรษฐกิจ  และการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ  โดย
ใช้การศึกษาเป็นฐาน  หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจน
บุคคลทั่วไปที่สนใจ  ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรอบรู้ที่ส้าคัญของประเทศ  เพื่อให้มีความรู้ในเรื่อง
การใช้สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาในด้านการผลิต การเลือก การประเมินและการน้าเทคโนโลยีมาใช้นั้น
จ้าเป็นจะต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ  คุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อที่จะสามารถใช้เทคโนโลยี
การศึกษาให้ถูกต้องในการจัดการเรียนรู้เพี่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการประกอบอาชีพ  อันจะส่งผล
ให้สังคมและประเทศชาติมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไป 

 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2554 - 2563 คือการผลิต
บัณฑิตสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ บัณฑิตมีคุณลักษณะ
เฉพาะที่เป็นเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อมุง่สูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน้าแห่งการสร้างสรรค์  
นโยบายภาครัฐก้าหนดนโยบายการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
การมีแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) สภาวะทางเศรษฐกิจที่ถดถอยท้าให้บัณฑิต
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ส่วนหนึ่งต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนเนื่องจากการหางานท้าได้ยาก ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีจ้านวน
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามากข้ึน อีกทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และตลาดแรงงานต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ในเชิงสหวิทยาการ  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์  สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและให้ความส้าคัญในเรื่องเทคโนโลยีและสารสนเทศ ท้าให้เกิดโอกาสใน
การสร้างงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในอนาคต  อีกทั้งการเปิดการค้าเสรีทางด้าน
การศึกษา การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท้าให้เกิดการแข่งขันอย่างรุ่นแรงซึ่ง มหาวิยาลัย
จึงจะต้องเร่งปรับตัวและสร้างมาตรฐานทางการศึกษาที่เข้มแข็ง ท้าให้มีความจ้าเป็ นในการพัฒนา
หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิต  หลักสูตรนี้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในด้าน
ความรู้ความสามารถ  คุณธรรมจริยธรรม  มีทักษะทางปัญญาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เพือ่
พัฒนาสื่อวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา  ด้านการวิจัย  หลักสูตรนี้สามารถผลิตนักวิจัยและ
ผลงานวิจัยตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา  และในด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม  จัดให้มีการสัมมนา  ประชุมทางวิชาการ  ตลอดจนการน้าเสนอผลการวิจัยด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาสู่สังคม  ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งการพัฒนาในทุก ๆ ด้านดังกล่าวจะ
มุ่งเน้นในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน นโยบายภาครัฐเพื่อสร้างบัณฑิต
หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
 

13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์  
จ้านวน  6  รายวิชา คือ 

 
13.1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน 

     คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา จ้านวน 2 รายวิชา คือ 
     464 411  พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา        3(3-0-6) 

                     (Foundation of Education for Development)    

     464 461  สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา       3(3-0-6) 

       (Statistics for Educational Research) 

           คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน จ้านวน 1 รายวิชา คือ 

      466 500 ภาษาอังกฤษส้าหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  2(2-0-4) 

 (English for Graduate Students in Education) 
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13.1.2 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

     คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์  

     จ้านวน 1 รายวิชา  คือ  

        462 202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน           3(3-0-6)  
          (Learning Management and Classroom Management) 

     คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จ้านวน 1 รายวิชา คือ 

     463 201 จิตวิทยาการศึกษา      2(2-0-4) 

 (Educational Psychology) 
     คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา จ้านวน 1 รายวิชา คือ 

     464 330  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    3(3-0-6) 

 (Educational Measurement and Evaluation)  
 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอ่ืน  
  ไม่มี 
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หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

 1.1 ปรัชญา 
สร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและเช่ียวชาญในวิชาชีพเทคโนโลยี

การศึกษา เป็นผู้น้าทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ตลอดจนการวิจัยและการบริการด้านเทคโนโลยี
การศึกษาแก่สังคม  

 

 1.2 ความส าคัญ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษามีความส้าคัญในการ

เพิ่มความสามารถครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่จะน้าองค์ความรู้ทางวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีการศึกษาไปพัฒนาสื่อ จัดการให้บริการสื่อเพื่อการเรียนการสอน การเรียนรู้  ศึกษาวิจัย 
ประยุกต์ใช้การวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ  อันจะส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน  คุณภาพของสังคม  ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
การศึกษา  ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของผู้เรียน  รวมทั้งบุคคลอื่นที่จะเป็น
รากฐานในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

 
 

 1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาส้าหรบั

ด้าเนินงานจัดการด้านเทคโนโลยกีารศึกษา ในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ 
1.3.2 เพื่อผลิตบุคลากรให้มีทกัษะและความคิดรเิริม่สามารถพัฒนาการออกแบบ การผลิต  

และการใช้สื่อการเรียนการสอนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
1.3.3 เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการบรหิารงานด้านเทคโนโลยกีารศึกษา 
1.3.4 เพื่อผลิตผู้น้าทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาท้าหน้าที่วิจัยพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษาใหม่ๆ  
1.3.5 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีศรัทธาและจรรยาบรรณ ในวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 

 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษามีแผนพัฒนาปรับปรุง 

กลยุทธ์ภายในระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย สามารถผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาเป็นบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา ดังนี ้
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตร   
มหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยี
การศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ 
สกอ. ก้าหนดภายในระยะเวลา 5 ป ี

ติดตามและประเมินหลักสูตรเม่ือมี
ผู้ส้าเร็จการศึกษาในหลักสตูร 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร  
 
 

ปรับปรุงหลักสูตรใหท้ันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ภายในระยะเวลา 
2 ป ี

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของหน่วยงานและองค์กร
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา 

รายงานผลการประเมินความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
  

พัฒนาแผนการสง่เสริมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  
ภายในระยะเวลา 2 ป ี
 

1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่ผู้สอน  
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
2. พฒันาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 
3. สง่เสริมการประเมินผลทีเ่น้น
พัฒนาการของผู้เรียน 
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร
ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูนทักษะ
แก่ผู้สอน 
 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคญั 
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
4. จ้านวนรายวชิาที่ใช้การวดัและ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน 

จัดท้าแผนการพัฒนาทักษะการสอน/
การประเมินผลของอาจารยต์ามผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ             
พ.ศ. 2552  ภายในระยะเวลา 3 ป ี
 

พัฒนาทักษะการสอนของผู้สอนที่
เน้นการสอนด้านคุณธรรม
จริยธรรม  ด้านความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา  ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ  ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จ้านวนโครงการพฒันาผู้สอนใน
ด้านทักษะการสอนและการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น 
2. ความคดิเห็นของผู้เรียนต่อทักษะ
การสอนของผู้สอนที่มุ่งผลการเรียนรู้
ทั้ง 5 ด้าน  
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ  จัดการศึกษาทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ภาคการศึกษาปกติ 1 
ภาคการศึกษาปกติมรีะยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อก้าหนดต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/ หรือทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ไม่
น้อยกว่า 8 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   ไม่มี 
 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    

 ภาคการศึกษาต้น    เดือนสงิหาคม – ธันวาคม 

 ภาคการศึกษาปลาย   เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 

 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 ผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสื่อสาร
การศึกษา  เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   คอมพิวเตอร์ศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
นิเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   

     ส้าหรับผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น  จะต้องมีประสบการณ์การ 
ท้างานหลังส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า  1 ปี ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา  
คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อที่ได้รับการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.2.2 มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมระดับปรญิญาตร ีไม่ต่้ากว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์การ
ท้างานที่เกี่ยวข้องหลังส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.2.4 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2550  ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้  

 2.3.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้ส้าเร็จการศึกษาทาง 
ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีมาก่อนจึงขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ทาง
การศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานส้าคัญในการเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ 

2.3.2 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ ส่วนหนึ่งมีความรู้พื้นฐาน ความสามารถและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับค่อนข้างต่้าและสอบไม่ผ่านเกณฑ์การวัดคุณสมบัติเบื้องต้นที่บัณฑิต
วิทยาลัยก้าหนดไว้ จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการแสวงหาความรู้จากการอ่านและศึกษาค้นคว้าเอกสาร 
ต้าราที่เป็นภาษาต่างประเทศ 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 2.4.1 ก้าหนดให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ที่ไม่ได้ส้าเร็จการศึกษาทางครุศาสตร์/ 
ศึกษาศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีมาก่อน  จะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานส้าคัญในการเข้าศึกษา
หลักสูตร ในปีแรกที่เข้าเรียน โดยไม่นับหน่วยกิตและได้รับผลการศึกษาเป็น S จ้านวน 3 รายวิชาดังนี้  

462 202 การจัดการเรียนรู้และการการจัดการช้ันเรียน 3(3-0-6)  
(Learning Management and Classroom Managment) 

463 201  จิตวิทยาการศึกษา     2(2-0-4) 
(Educational Psychology) 

464 330  การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้   3(3-0-6) 
(Educational Measurement and Evaluation)  
 

2.4.2 ก้าหนดให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ที่มีความรู้พื้นฐาน ความสามารถและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับค่อนข้างต่้า และสอบไม่ผ่านเกณฑ์การวัดคุณสมบัติเบื้องต้นที่บัณฑิต
วิทยาลัยก้าหนดไว้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตและได้รับผลการศึกษาเป็น S คือ 

466 500 ภาษาอังกฤษส้าหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2(2-0-4)  
           (English for Graduate Students in Education)   
ซึ่งผู้ที่ลงเรียนวิชานี้ และได้ผลการศึกษา เป็น  S มีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ

ภาษาต่างประเทศอีก 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
แผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปีท่ี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ช้ันปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ช้ันปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
จ้านวนที่คาดว่าจะส้าเรจ็การศึกษา - 10 10 10 10 

 

 แผน ข 

ชั้นปีท่ี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ช้ันปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ช้ันปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
จ้านวนที่คาดว่าจะส้าเรจ็การศึกษา - 10 10 10 10 

 

 2.6  งบประมาณตามแผน 
 2.6.1  งบประมาณรายรับ(หน่วย  บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าบ้ารุงการศึกษา 98,000 196,000 196,000 196,000 196,000 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 360,000 720,000 720,000 720,000 720,000 
ค่าลงทะเบียน 390,000 780,000 780,000 780,000 780,000 

รวมรายรับ 848,000 1,696,000 1,696,000 1,696,000 1,696,000 
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 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 
หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

 2561  2562  2563  2564  2565 
ก.  งบด าเนินการ  
ค่าใช้จ่ายบุคลากร - - - - - 
ค่าใช้จ่ายด้าเนินงาน =10% 98,000 196,000 196,000 196,000 196,000 
ทุนวิจัยและพัฒนา
บุคลากร=10% 

98,000 196,000 196,000 196,000 196,000 

รายจ่ายระดับคณะ=10% + 
บัณฑิต = 4 % 

134,000 268,000 268,000 268,000 268,000 

รวม (ก) 330,000 660,000 660,000 660,000 660,000 
ข. งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
รวม (ข) - - - - - 

รวม (ก) +  (ข) 514,000 1,028,000 1,028,000 1,028,000 1,028,000 

จ้านวนนักศึกษา 20 40 40 40 40 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 

     หมายเหตุ     ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา 25,700 บาทต่อป ี
 
 2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบช้ันเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสือ่สิง่พิมพเ์ป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสือ่แพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั (E-learning) 
  แบบทางไกลอินเทอรเ์น็ต 
   อื่น ๆ ระบุ  แบบผสมผสานระหว่างช้ันเรยีนและออนไลน ์
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2550 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
 3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา แบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา คือ  

แผน ก  แบบ ก 2 
หมวดวิชาพื้นฐาน                       6   หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ                                      12   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า                                 6   หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)         12   หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จ้านวนไม่น้อยกว่า   36   หน่วยกิต 

 
แผน ข 

หมวดวิชาพื้นฐาน          6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ                12 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า              12 หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)      6 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  จ้านวนไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
และต้องสอบประมวลความรอบรู ้
  

 3.1.3 รายวิชา 
 3.1.3.1 รหัสวิชา  ก้าหนดไว้เป็นเลข 6 หลัก  โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม   

   กลุ่มละสามหลัก เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ้าหน่วยงานที่
รับผิดชอบรายวิชาน้ัน ๆ  ดังนี้ 
462   ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์    

                             463   ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 
                             464   ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
                             466   สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน              
                                     คณะศึกษาศาสตร์ 
                             468   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
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เลขสามหลักหลงั  เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี้ 
เลขตัวแรก    หมายถึง   ระดับการศึกษา 

        5  หมายถึง ระดับปรญิญาโท 

เลขตัวที่สอง  หมายถึง     กลุ่มของรายวิชา 
0-1  หมายถึง รายวิชาเสรมิพื้นฐาน 
2-3  หมายถึง รายวิชาแกน 
4-5  หมายถึง รายวิชาบังคับ 
6-8  หมายถึง รายวิชาเลือก 
  9  หมายถึง วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 

เลขตัวที่สาม หมายถึง     ล้าดับที่ของรายวิชา   
 

 3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 

รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
รายวิชาฝึกหรือทดลองหรอืปฏิบัตกิาร 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 2 หรือ 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากบั 3-4 ช่ัวโมงต่อสปัดาห ์
ในแต่ละรายวิชาก้าหนดเกณฑ์ในการค้านวณหน่วยกิตจาก  จ้านวนช่ัวโมงบรรยาย (บ)  

ช่ัวโมงปฏิบัติ (ป)  และช่ัวโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหาร
ด้วย 3  ซึ่งมีวิธีคิด  ดังนี้ 
         จ้านวนหน่วยกิต   =   บ + ป + น 
                                             3 

 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัว คือ 

 เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ้านวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน 
 เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเลบ็บอกโดย 
            เลขตัวที่สองบอกจ้านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สามบอกจ้านวนช่ัวโมงปฏิบัติต่อสปัดาห ์
   เลขตัวที่สีบ่อกจ้านวนช่ัวโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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 3.1.3.3  รายวิชา 
รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน  (ไม่นับหน่วยกิต) 
                 ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ได้ส าเร็จการศึกษาทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในระดับ             
ปริญญาตรีมาก่อนจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับองค์ความรู้ทางการศึกษา ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเข้าศึกษาในหลักสูตรในปีแรกท่ี
เข้าเรยีน  โดยไม่นับหน่วยกิต และได้รับผลการศึกษา เป็น S จ านวน 3 รายวิชา  ดังน้ี 

462 202 การจัดการเรียนรู้และการการจัดการช้ันเรียน 3*(3-0-6)  
(Learning Management and Classroom Managment) 

         463 201  จิตวิทยาการศึกษา     2*(2-0-4) 
(Educational Psychology) 

464 330  การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้   3*(3-0-6) 
(Educational Measurement and Evaluation)  

หมายเหตุ * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
1. แผน ก แบบ ก 2 

1.1 หมวดวิชาพ้ืนฐาน  จ านวน 6 หน่วยกิต 
        464 411  พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพฒันา   3(3-0-6) 
   (Foundation of Education for Development)  

                  464 461    สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา    3(3-0-6) 
   (Statistics for Educational Research) 
1.2 หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 12 หน่วยกิต  
        468 540  เทคโนโลยีกับการศึกษาร่วมสมัย    3(3-0-6) 

    (Technology and Contemporary Education) 
        468 541  การออกแบบกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟกิเพือ่การศึกษา 3(3-0-6) 

    (Graphic Design and Computer Graphics for Education) 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาท่ีลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลเป็น S หรือ U 

         468 542  วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา    3(3-0-6) 
    (Research in Educational Technology) 

        468 543   สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  3(3-0-6) 
      (Seminar in Educational Innovation and Technology) 
 

1.3 หมวดวิชาเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
468 561  การผลิตวีดทิัศน์ดิจิทลั     3(3-0-6) 

      (Production of Digital Video) 
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468 562  สื่อสิง่พิมพ์ดิจิทลั      3(3-0-6)
   (Digital Printed Media) 

468 563    สื่อมวลชนและประชาสมัพันธ์       3(3-0-6) 
   (Mass Media and Public Relations) 

468 564 การผลิตสือ่การเรียนรู้เพื่อศึกษาด้วยตนเอง   3(3-0-6) 
   (Production of Learning Media for Individual Study) 

468 565 คอมพิวเตอรม์ัลตมิีเดียเพื่อการศึกษา           3(3-0-6)
   (Computer Multimedia for Education) 

468 566 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  3(3-0-6)
   (Development of E-Learning Instructional System) 

468 567 การจัดการความรูท้างเทคโนโลยีการศึกษา   3(3-0-6) 
   (Knowledge Management for Educational Technology) 

468 568 การออกแบบระบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษา  3(3-0-6) 
    (Instructional System Design in Educational Technology) 

468 569 สัมมนาสื่อสมัยใหม่เพือ่การเรียนรู ้    3(3-0-6) 
    (Semina in New Media for Learning) 
 
 นอกจากรายวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลอืกรายวิชาต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่
เกี่ยวข้องและเปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ โดยผ่านการพิจารณา และได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา 
 

1.4 วิทยานิพนธ์  (มีคา่เทียบเท่า)  12 หน่วยกิต 
468 591 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า           12 หน่วยกิต 

    (Thesis) 
2. แผน ข  

2.1 หมวดวิชาพ้ืนฐาน  จ านวน 6 หน่วยกิต 
464 411   พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพฒันา   3(3-0-6) 

     (Foundation of Education for Development)  
464 461   สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา    3(3-0-6) 

      (Statistics for Educational Research) 
2.2 หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 12 หน่วยกิต  

468 540   เทคโนโลยีกับการศึกษาร่วมสมัย    3(3-0-6) 
       (Technology and Contemporary Education) 
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468 541   การออกแบบกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟกิเพือ่การศึกษา 3(3-0-6) 
       (Graphic Design and Computer Graphics for Education) 

468 542   วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา    3(3-0-6) 
      (Research in Educational Technology) 

468 543   สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  3(3-0-6) 
      (Seminar in Educational Innovation and Technology) 

2.3 หมวดวิชาเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
468 561  การผลิตวีดิทัศน์ดิจิทลั     3(3-0-6) 

      (Production of Digital Video) 
468 562  สื่อสิง่พิมพ์ดิจิทลั      3(3-0-6)

     (Digital Printed Media) 
468 563  สื่อมวลชนและประชาสมัพันธ์       3(3-0-6) 
  (Mass Media and Public Relations) 
468 564 การผลิตสือ่การเรียนรู้เพื่อศึกษาด้วยตนเอง   3(3-0-6) 

   (Production of Learning Media for Individual Study) 
468 565 คอมพิวเตอรม์ัลตมิีเดียเพื่อการศึกษา           3(3-0-6)

   (Computer Multimedia for Education) 
468 566 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  3(3-0-6)

   (Development of E-Learning Instructional System) 
468 567 การจัดการความรูท้างเทคโนโลยีการศึกษา   3(3-0-6) 

   (Knowledge Management for Educational Technology) 
468 568 การออกแบบระบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษา  3(3-0-6) 

    (Instructional System Design in Educational Technology) 
468 569 สัมมนาสื่อสมัยใหม่เพือ่การเรียนรู ้    3(3-0-6) 

    (Seminar in New Media for Learning) 
 นอกจากรายวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลอืกรายวิชาต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา           
ที่เกี่ยวข้องและเปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ โดยผ่านการพิจารณา และได้รบัความเห็นชอบจาก
ภาควิชา 

2.4 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)   6  หน่วยกิต 
468 592 การค้นคว้าอิสระ          มีค่าเทียบเท่า  6  หน่วยกิต 

    (Independent Study) 
 
 



19 
 

รายวิชาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นับหน่วยกิต) 
466 500 ภาษาอังกฤษส้าหรบันักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   2*(2-0-4) 

           (English for Graduate Students in Education) 
             ส้าหรับนักศึกษาที่สอบไมผ่่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาท่ีลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลเป็น S หรือ U 
 
 3.1.4   แสดงแผนการศึกษา 

 

แผน ก แบบ ก 2 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพฒันา 3(3-0-6) 
464 461 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
466 500 ภาษาอังกฤษส้าหรบันักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   2*(2-0-4) 
468 540 เทคโนโลยีกับการศึกษาร่วมสมัย 3(3-0-6) 
468 541 การออกแบบกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟกิเพือ่การศึกษา 3(3-0-6) 

 รวมหน่วยกิต 12 
 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
468 543 สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 

 วิชาเลือก 3 
 รวมหน่วยกิต 6 

 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

468 542 วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 
 วิชาเลือก 3 
 รวมหน่วยกิต 6 

 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

468 591 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 
 รวมหน่วยกิต 12 
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แผน ข 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพฒันา 3(3-0-6) 
464 461 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
466 500 ภาษาอังกฤษส้าหรบันักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   2*(2-0-4) 
468 540 เทคโนโลยีกับการศึกษาร่วมสมัย 3(3-0-6) 
468 541 การออกแบบกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟกิเพือ่การศึกษา 3(3-0-6) 

 รวมหน่วยกิต 12 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

468 542 วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 
 วิชาเลือก 6 
 รวมหน่วยกิต 9 

 
 

หมายเหต ุ* หมายถึง  รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  
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ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

468 543 สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 
 วิชาเลือก 6 
 รวมหน่วยกิต 9 

 
 
หมายเหตุ นักศึกษาลงทะเบียนสอบประมวลความรู้หลังจากเรียนรายวิชาครบตามทีก่้าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
 

468 592 
 

การค้นคว้าอิสระ  (มีค่าเทียบเท่า)    
 

6 
รวมหน่วยกิต 6 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
462 202 การจัดการเรยีนรู้และการการจัดการชั้นเรียน    3(3-0-6)  

(Learning Management and Classroom Managment) 
  หลักการ แนวคิด และแนวทางเกี่ยวกบัการจัดท้าแผนการเรยีนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ และการจัดสิ่งแวดล้อมเพือ่การเรียนรู้ ทฤษฎีและรปูแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อใหผู้้เรียนรูจ้ักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแกป้ัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียน การพฒันาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัด
แผนการจัดการเรียนรู้และน้าไปสูก่ารปฏบัติใหเ้กิดผลจรงิ การสร้างบรรยากาศการ
จัดการช้ันเรียนเพื่อใหผู้้เรียนเกิดเรียนรู ้

 

463 201  จิตวิทยาการศึกษา         2(2-0-4) 
(Educational Psychology) 

ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการ โดยน้าหลกัการทางจิตวิทยาพื้นฐาน 
จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาส้าหรับเด็กพิเศษ ตลอดจน
จิตวิทยาการศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัพัฒนาการทางสมอง (แบบ
การเรียนรู)้ ศักยภาพและความถนัดของผูเ้รียนโดยเน้นการเรียนรูส้้าหรับผู้เรียนในแต่
ละระดับการศึกษา กลุ่มผู้เรียนทีม่ีความสามารถแตกต่างกันและการจัดการเรียนรู้
ส้าหรับผู้เรียนในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน เพือ่ใหส้ามารถใช้จติวิทยาเพื่อความเข้าใจและ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนใหเ้ต็มศักยภาพ 

 

464 330  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                  3(3-0-6) 
(Educational Measurement and Evaluation)  

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน การปฏิบัติการวัดและการประเมินผล การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือ
เครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตดัสินผลการเรียน การสอบ
ภาคปฏิบัติ และการให้ค้าแนน การน้าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผูเ้รียน 

 

464 411  พ้ืนฐานทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคม       3(3-0-6)  
(Foundation of Education for Social Development)  

 ปรัชญาตะวันตกโดยเน้นอภิปรัชญา ญาณวิทยา คุณวิทยา ปรัชญา
ตะวันออกทางการศึกษา แนวคิดพุทธธรรมในการก้าหนดนโยบายการศึกษา 
ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพัฒนาการและ
ธรรมชาติของผู้เรียน แนวคิดพื้นฐานทางสังคมศาสตร์ ระบบการศึกษาและ
กระบวนทัศน์ทางสังคมต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม 
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464 461 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา      3(3-0-6)                                                        
(Statistics for Educational Research)    

   สถิติพื้นฐาน  ทฤษฎีความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า    
การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยประชากร การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมความสัมพันธ์และการวิเคราะห์
ถดถอยการทดสอบด้วยสถิติแบบนอนพาราเมตริก 

    

466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต     2(2-0-4) 
(English for Graduate Students in Education) 
เงื่อนไข  : 1. วัดผลการศึกษาเป็น S  หรือ U 

   2. นักศึกษาที่สอบได้สัญลักษณ์  S  มีสิทธ์ิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่าง 
ประเทศอีก 
           การพัฒนาความสามารถของนกัศึกษาในการอ่านเอกสารทางวิชาการที่เป็นภาษา 
อังกฤษ นักศึกษาจะได้ฝึกและท้าความคุ้นเคยกับการอ่านเอกสารประเภทต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
กับสาขาวิชาที่ศึกษา 
 

468 540 เทคโนโลยีกับการศึกษาร่วมสมัย        3(3-0-6) 
(Technology and Contemporary Education) 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศึกษาร่วมสมัยสร้างสรรค์ 
การประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน 

 
468 541 การออกแบบกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ือการศึกษา   3(3-0-6) 
  (Graphic Design and Computer Graphics for Education) 

พื้นฐานในการออกแบบกราฟกิ ความรู้ด้านองค์ประกอบศิลป์ การสื่อความหมาย 
และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์งานกราฟิก กระบวนการผลิตสื่อกราฟิก 
การใช้กราฟกิเพื่อการศึกษา และประเมินผลการออกแบบกราฟิกอย่างเป็นระบบ 

 

468 542 วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา        3(3-0-6) 
  (Research in Educational Technology) 

งานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา แนวทางการวิจัยที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาทาง
เทคโนโลยีการศึกษา การเขียนโครงร่างการวิจัย และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี
การศึกษา 
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468 543 สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา       3(3-0-6) 
(Seminar in Educational Innovation and Technology) 

  สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประเด็นและแนวโน้มนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การน้านวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามาปรับปรุงและแก้ไขสภาพที่เป็น
ปัญหา แนวทางการวิจัยทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นผ่านการน้าเสนอการจัดกิจกรรมโครงการสัมมนา หรือมีการศึกษาดูงานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีนอกสถานที่ในประเทศหรือต่างประเทศ 

มีการศึกษานอกสถานที ่
 
 

468 561 การผลิตวีดทัิศน์ดิจิทัล                  3(3-0-6) 
(Production of Digital Video) 

ข้ันตอนการผลิตรายการวีดิทัศน์ในระบบดจิิทลัเพือ่การศึกษา การวางแผน การผลิต
และการประเมินผลเพือ่หาประสิทธิภาพของรายการ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การผลิต
รายการ 

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

468 562 สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล          3(3-0-6) 
  (Digital Printed Media) 
  ประวัติความเป็นมาของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการ

ผลิตและปัจจัยในการผลิต การค้นคว้าทดลอง การประเมินผล และการปรับปรุงคุณภาพสื่อ
สิ่งพิมพ์  

  มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
 
468 563 สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์      3(3-0-6) 

   (Mass Media and Public Relations) 
ทฤษฎีและหลักการของสื่อมวลชน และประชาสัมพันธ์ บทบาทของสื่อมวลชนใน

การสร้างงานประชาสัมพันธ์ และคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ที่ดี การเลือกและใช้
สื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์กับการศึกษา  

   มีการศึกษานอกสถานที่ 

 
 
 
 

 



26 
 

468 564 การผลิตสื่อการเรยีนรู้เพ่ือศึกษาด้วยตนเอง       3(3-0-6)               
(Production of Learning Media for Individual study)   

ทฤษฎี หลักการการออกแบบ และการวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เน้นเทคนิคการผลิตและประเมิน
ประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาด้วยตนเอง   

 

468 565 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา               3(3-0-6)
           (Computer Multimedia for Education)     

การออกแบบและการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรม์ัลตมิีเดีย  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เพื่อการน้าเสนอสารสนเทศส้าหรับการเรียนรู้ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเรจ็รปู  โดยเน้น

ทฤษฎีการเรียนรู้ และกระบวนการสื่อสารอย่างมรีะบบ  และการประเมินประสทิธิภาพ
สื่อคอมพิวเตอรม์ัลติมเีดียเพือ่การศึกษา 

 

468 566 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง               3(3-0-6) 
  (Development of e-Learning Instructional System) 
   หลักการทฤษฎีการเรียนการสอนอเีลริ์นนิง วิธีการออกแบบบทเรียน กิจกรรม 

การเรียนการสอนส้าหรับการประเมินผลการเรียนอเีลริ์นนิง และการสร้างและการประเมิน
บทเรียนอีเลริ์นนิง 
   

468 567 การจัดการความรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา       3(3-0-6) 
(Knowledge Management for Educational Technology)  

หลักการแนวคิดทฤษฎี  และกระบวนการจัดการความรู้  การวางแผน  บริหาร
จัดการองค์กรเทคโนโลยีการศึกษา ที่สอดคล้องกับยุคสังคมฐานความรู้  เน้นการศึกษากรณี
ตัวอย่างและการออกแบบเพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กรเทคโนโลยีการศึกษา 

 

468 568 การออกแบบระบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษา      3(3-0-6) 
 (Instructional System Design in Educational Technology) 
  ทฤษฎี องค์ประกอบ และโครงสร้างของการออกแบบการสอนทางเทคโนโลยี

การศึกษา   การประยุกต์ทฤษฎีการออกแบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษาในสภาพ
ต่างๆ ของการเรียนการสอนและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้าง การทดลองใช้และการ
ประเมิน   ประสิทธิภาพโปรแกรมการสอน 
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468 569 สมัมนาสื่อสมยัใหม่เพื่อการเรียนรู ้        3(3-0-6) 
  (Seminar in New Media for Learning) 

เทคนิค วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการน้าสื่อสมัยใหม่ประเภทต่าง ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษา  สื่อมัลติมีเดีย สื่อดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ การเลือกเพื่อน้าไปจัด
นิทรรศการ การฝึกอบรม และการจัดสัมมนา 
มีการศึกษานอกสถานที่ 

 

468 591 วิทยานิพนธ์           มีค่าเทียบเท่า   12  หน่วยกิต 
(Thesis)    

วิจัยในเรื่องที่สนใจ และเป็นความต้องการทางการศึกษาปัจจุบัน  อันมีส่วน
เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีการศึกษาภายใต้การพิจารณา ควบคุมดูแลของคณะกรรมการ 
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 

468 592 การค้นคว้าอิสระ                 มีค่าเทียบเท่า   6 หน่วยกิต 
  (Independent Study) 

ค้นคว้าวิจัยในเรื่องที่สนใจ หรือพัฒนางานที่เป็นการบูรณาการและประยุกต์ความรู้ 
ทางเทคโนโลยีการศึกษา ภายใต้การพิจารณาควบคุมดูแลของคณะกรรมการผู้ ควบคุม     
การค้นคว้าอิสระ 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   

3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  

ล าดับ 
ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ผศ.ดร.น้้ามนต์  เรืองฤทธ์ิ 

 3-1603-00269-XX-X 

ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 

กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยบรูพา (2541) 

15 15 

2 ผศ.ดร.เอกนฤน  บางท่าไม ้
3-7499-00330-XX-X 

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

12 15 

3 ผศ.ดร. อนริุทธ์  สติมั่น 

3-4209-01031-XX-X 

กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550) 

กศ.ม. (เทคโนโลยกีารศึกษา)      

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2541) 

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  (2539) 

12 15 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ 
ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 

   เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ผศ.ดร.น้้ามนต์  เรืองฤทธ์ิ 
3-1603-00269-XX-X 

ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)                        
เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยบรูพา (2541) 

15 15 

2 ผศ.ดร.เอกนฤน  บางท่าไม ้
3-7499-00330-XX-X 

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

15 15 

3 ผศ.ดร. อนริุทธ์  สติมั่น 
3-4209-01031-XX-X 

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

12 15 

4 ผศ.ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล 

3-7703-00071-XX-X 

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551) 
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
ค.บ. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)  
เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2539) 
 
 
 

15 15 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 
หมายเลขประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

5 รศ.ดร.ฐาปนีย์  ธรรมเมธา 
3-2006-00149-XX-X 
 

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

12 12 

6 อ.ดร.วรวุฒิ มั่นสุขผล 

3-7399-00473-XX-X 

ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  (2557) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 
ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์ทคโนโลยี)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี (2540) 

15 15 

7 อ.ดร.สิทธิชัย  ลายเสมา 
3-1021-02116-XX-X 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา)   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
(2557) 
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (2551) 
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2549) 
 
 

15 15 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
       “อาจมีการเชิญอาจารยพ์ิเศษเป็นรายภาคการศึกษา” 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)   
ไม่มี 
 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
        หลักสูตรก้าหนดใหน้ักศึกษาท้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระในประเด็นปญัหาปัจจบุนั
ที่นักศึกษาสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  หรือประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
หรือสถานประกอบการ  สามารถอธิบายทฤษฎีที่น้ามาประยุกต์ในการท้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ  โดยมีขอบเขตที่สามารถท้าส้าเร็จภายในระยะเวลาที่ก้าหนด  ภายใต้การแนะน้าของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ  สามารถท้าวิจัย
ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา  และเขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อน้าเสนอสู่สังคมได้    
 5.3 ช่วงเวลา             

แผน ก แบบ  ก 2  วิทยานิพนธ์ ช้ันปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
แผน ข                การค้นคว้าอิสระช้ันปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต     
แผน ก แบบ  ก 2  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  12 หน่วยกิต 
แผน ข                การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)    6 หน่วยกิต 

 5.5 การเตรียมการ 
(1) มีการแต่งตัง้อาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาเป็น

รายบุคคล   
(2) มีการก้าหนดช่ัวโมงให้ค้าปรกึษา 
(3) อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค้าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาวิจัย 
(4) มีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
(1) อาจารย์ที่ปรึกษาก้าหนดกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  

ตามความเหมาะสม 
(2) อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามข้อก้าหนดของหลักสูตรโดย 
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     (2.1) ประเมินผลจากการนา้เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
ของนักศึกษาต่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระทุกคนซึ่งเข้าร่วมฟงัการน้าเสนอโครงร่างฯ 

     (2.2) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท้าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (IP/NP) 
จากรายงานที่ได้ก้าหนดรูปแบบการน้าเสนอตามระยะเวลา 

     (2.3) ประเมินผลจากการน้าเสนอผลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนกัศึกษา 
ต่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระทุกคนซึ่ง เ ข้าร่วมฟังการนา้เสนอผล
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษามุ่งเน้นการผลิต 

มหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ เป็นผู้น้าในการน้าองค์ความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษาไปพัฒนา
สื่อ จัดการให้บริการสื่อเพื่อเรียนการสอน การเรียนรู้  ศึกษาวิจัยด้านสื่อและเทคโนโลยี ตลอดจน
สามารถประยุกต์ใช้การวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ  โดยมหาบัณฑิตจะมี
คุณลักษณะพิเศษคือ มีบุคลิกที่น่าเช่ือถือ คล่องแคล่ว ดูทันสมัย มีคุณธรรมในวิชาชีพ และมีความเป็น
ผู้น้าที่มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  

 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย  การเข้าสงัคม  เทคนิคการ

สื่อสาร การมีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี  และการวางตัวในการท้างาน
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

ด้านจริยธรรม ให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
วิชาชีพ เช่น เรื่องลิขสิทธ์ิ การน้าภาพจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ใน
การออกแบบและผลิตสื่อ เป็นต้น 

ด้านภาวะผู้น้า ความรับผิดชอบ และมี
วินัยในตนเอง 

1. ก้าหนดให้มรีายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท้างานเป็นกลุ่ม  และมี
การก้าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท้ารายงาน  ตลอดจนก้าหนดให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการน้าเสนอรายงาน  เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้
สร้างภาวะผู้น้าที่มีความคิดสร้างสรรค์ และการเป็นสมาชิก
กลุ่มที่ดี 
2. มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกัน
เป็นหัวหน้าในการด้าเนินกิจกรรมด้านเทคโนโลยีการศึกษา  
เพื่อฝกึให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
3. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา 
เข้าเรียนสม่้าเสมอ การมสี่วนร่วมในช้ันเรียน  เสริมความกลา้ 
ในการแสดงความคิดเห็น 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
 

1. ก้าหนดให้มรีายวิชา ที่ให้นักศึกษาได้มีวิธีการและแนวทาง
ประยุกต์ใช้สื่อสมัยใหมป่ระเภทต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษา 
2. มีกิจกรรมที่เสรมิสร้างความรู้ด้านการออกแบบ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์ ในด้านความคิด 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
การออกแบบและการผลิตสือ่ วิเคราะหก์ิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อให้สามารถด้าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม

อย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่

เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 5 ข้อ  เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ

ต่าง ๆ ที่ศึกษา   

(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม  จริยธรรม  เสียสละ  และซื่อสัตย์สุจริต 

(2) มีวินัย  ตรงต่อเวลา  และมคีวามรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

(3) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

(4) มีจริยธรรมทางวิชาการ 

(5) เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผูอ้ื่นทั้งในการด้ารงตนและการปฏิบัติงาน 

 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

ก้าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  โดย
เน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา    นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท้างานกลุ่ม ฝึกให้รู้หน้าที่
ของการเป็นผู้น้ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท้าทุจริตในการสอบหรือ

ลอกงานที่ได้รับมอบหมายจากผูอ้ื่น เป็นต้น  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรือ่งคุณธรรม  
จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท้าดี  ท้าประโยชน์แก่ส่วนรวม  เสียสละ เป็นต้น 

 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน  การส่งงานตาม
ก้าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 

(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ทีเ่ป็นพืน้ฐานของชีวิต  และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาเทคดนโลยีการศึกษาเพือ่ใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม  ดังนั้นมาตรฐาน
ความรู้ต้องครอบคลมุสิง่ต่อไปนี ้

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สา้คัญในเนื้อหา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

(2) สามารถวิเคราะหป์ัญหา  รวมทั้งประยุกต์ความรู้และทักษะที่เหมาะสมในการ
แก้ไขปัญหา 

(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
รวมทั้งการน้าไปประยกุต์ใช้ได ้

(4) รู้  เข้าใจ  และสนใจพัฒนาความรู้ความช้านาญทางสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

(5) เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

(6) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ  โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์

ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง  โดยทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการ   ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะ
ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชาน้ัน ๆ  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการศึกษานอกสถานที่หรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง     
ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา  ดังนี้ 
(1) การทดสอบยอ่ย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้นกัศึกษาท้า 
(5) ประเมินจากการน้าเสนอรายงานในช้ันเรียน 
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองเมื่อจบ

การศึกษาแล้ว   ดังนั้นนักศึกษาจ้าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม  
จริยธรรม  และความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  ในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารย์ต้องเน้นให้
นักศึกษาคิดหาเหตุผล  เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา  วิธีการแก้ปัญหา  รวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง  
ไม่สอนในลักษณะท่องจ้า  นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา  
ดังนี ้

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น  ตีความ  และประเมินสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถรวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปประเด็นปญัหาและความต้องการ 
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การท้ากรณีศึกษา 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
(4) การเรียนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ 
 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบัติของนักศึกษา  เช่น  ประเมิน

จากการน้าเสนอรายงานในช้ันเรียน การวิเคราะห์วิจารณ์ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม  และการสัมมนา 
 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมา
ก่อน คนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ  และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา  หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา   
ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนกลุ่มต่าง ๆ เป็นเรื่องจ้าเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นนักศึกษาจึงควรต้องมี
คุณสมบัติ  ดังนี้ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุม่คนหลากหลายและสามารถสนทนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ้านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา

สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม  ทั้งในบทบาทของผู้น้าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม 



37 
 

(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน้าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระท้าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ

ส่วนรวม  พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท้างานกลุม่  การทา้งานที่ต้อง
ประสานงานกบัผูอ้ื่นเพือ่สง่เสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น้าและผู้ตาม 

(2) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมปีฏิสมัพันธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน  ผู้เรียนกบั
ผู้สอน  และกับบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง  

(3) จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติทีส่่งเสริมใหท้้างานเป็นกลุม่   
และการแสดงออกของภาวะผู้น้าในหลากหลายสถานการณ์ 
 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

มีการประเมินหลายด้าน  โดยให้ความส้าคัญกับกลยุทธ์  ดังนี้ 
(1) การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น้าและผู้ตาม 

ในสถานการณ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
(2) การประเมินทกัษะที่แสดงออกถึงภาวะผู้น้าตามสถานการณ์การเรียนรู้ 

ที่หลากหลาย 
(3) การประเมินความสามารถในการท้างานร่วมกับกลุม่เพื่อน  และทีมงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมลูและสามารถ

แปลความหมายของข้อมลูทัง้เชิงปรมิาณและคุณภาพ   
(2) สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพทั้งการฟงั  การพูด การอ่าน และการเขียน   
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(3) รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน้าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์  บุคคล  และกลุ่มบุคคล 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง
บุคคล  ทั้งการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน  ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

(2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

(3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศ  และฝึกทักษะการน้าเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟังและเนื้อหาที่
น้าเสนอ 

 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใช้แบบสังเกตและแบบ
ประเมินทักษะการพูด  การเขียน 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ้ากัด  เหตุผลในการเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือต่าง ๆ ในการอภิปราย และกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน้าเสนอใน
ช้ันเรียน  

(3) การวิเคราะห์ข้อมลูผลการศึกษาวิจัย  หรือการท้าโครงงาน 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
    (Curriculum Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้
 1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม  จริยธรรม  เสียสละ  และซื่อสัตย์สุจริต 

1.2 มีวินัย  ตรงต่อเวลา และมีความรบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

1.3 เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

   1.4 มีจริยธรรมทางวิชาการ 

1.5 เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทัง้ในการด้ารงตนและการปฏิบัติงาน 

 2. ด้านความรู้ 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สา้คัญในเนื้อหาสาขาวิชา 

เทคโนโลยีการศึกษา 

2.2 สามารถวิเคราะห์ปญัหา  รวมทัง้ประยุกต์ความรู้และทกัษะที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 

2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา   

รวมทั้งการน้าไปประยกุต ์

2.4 รู้  เข้าใจ  และสนใจพฒันาความรู้ความช้านาญทางสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

อย่างต่อเนื่อง 

2.5 เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

2.6 สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษากับความรู้ในศาสตรอ์ื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง  

 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 

3.2 สามารถสบืค้น  ตีความ และประเมินสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 

3.3 สามารถรวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์  และสรปุประเด็นปญัหาและความต้องการ 

3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทกัษะกับการแก้ไขปญัหาได้อย่างเหมาะสม 
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 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ้านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  

ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น้า  หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม 

4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน้าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท้าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม   

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 

 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมลูและสามารถแปล

ความหมายของข้อมลูทัง้เชิงปรมิาณและคุณภาพ   

5.2 สามารถสือ่สารอย่างมปีระสทิธิภาพทั้งการฟัง  การพูด การอ่านและการเขียน   

5.3 รู้จักเลือกและใช้รปูแบบการน้าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์  บุคคล  และกลุ่มบุคคล 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                                    ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปญัญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
462 202  การจัดการเรียนรู้และการการจัดการชั้นเรียน                         
463 201  จิตวิทยาการศึกษา                         
464 330  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                         
464 411  พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม                         

464 461  สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา                         
466 500  ภาษาอังกฤษส้าหรับนักศึกษาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  

                        

468 540  เทคโนโลยีกับการศึกษาร่วมสมัย                          

468 541  การออกแบบกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อ  
             การศึกษา  

                        

468 542  วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา                           

468 543  สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   
รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปญัญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
468 561 การผลิตวิดีทัศน์ดิจิทัล                         

468 562 สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล                         

468 563 สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์                         
468 564 การผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อศึกษาด้วยตนเอง                         
468 565 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศีกษา                           

468 566 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง                         

468 567 การจัดการความรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา                          

468 568 การออกแบบระบบการสอนทางเทคโนโลยี
การศึกษา 

                        

468 569 สื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้                         
468 591 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต                         

468 592 การค้นคว้าอิสระ  มีค่าเทียบเท่า  6 หน่วยกิต                         
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2550  หมวดที่ 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก้าหนดให้มรีะบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา   

(1) การทวนสอบระดับรายวิชา  ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา    
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมนิผลให้เป็นไปตามแผนการ
สอน และมีคณะกรรมการตรวจสอบผลการให้คะแนนกับเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลและงาน
อื่น ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย  

(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท้าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันการศึกษาด้าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา    
เน้นการท้าวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบณัฑิตที่ท้าอย่างต่อเนื่อง  และน้าผล

วิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร  รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตร  โดยอาจด้าเนินการได้ดังนี้ 

(1) ภาวะการได้งานท้าของบัณฑิต  ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส้าเร็จการศึกษาในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท้า  ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ  ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 

(2) การส้ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต  โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่ส้าเร็จการศึกษาและเข้าท้างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วง
ระยะเวลาต่าง ๆ  เช่น  ปีที่ 1  ปีที่ 3 เป็นต้น 

(3) การประเมินต้าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น  โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามระดับความ  

พึงพอใจในด้านความรู้  ความพร้อม  และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษา
ต่อในระดบัปริญญาที่สูงข้ึนในสถานศึกษาน้ัน ๆ 

(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ  ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน  รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก้าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต  
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึน 
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(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ    
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน  และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้   
และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา  

(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้  เช่น  จ้านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่  จ้านวนสิทธิบัตร  จ้านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก้าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่้ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส้าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน้าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่น้าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
 แผน ข 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก้าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่้ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชาน้ัน พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้ง  โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 อ่ืน ๆ  
 1 เป็นไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2550  
หมวดที่ 7 (ภาคผนวก ก)  และหรอืที่มกีารเปลี่ยนแปลงภายหลงั 
 2 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
          3 เงื่อนไขการส้าเรจ็การศึกษาเพิม่เติมของหลักสูตร คือ แผน ข ผลงานการค้นคว้าอิสระจะต้อง
ได้รับการเผยแพร่โดยวิธีการน้าเสนอผลงานในระดับชาติ หรอื ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติ ตามที่
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรเห็นชอบ  
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่
(1) มีการปฐมนเิทศและให้ค้าแนะน้าการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ใหม้ีความรู้ความเข้าใจนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย  คณะ และหลกัสูตรทีส่อน 
(2) จัดให้มกีระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
(1) จัดสมัมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ้าปี    
(2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเปน็ส้าคัญและการวัดประเมินผล

ให้ทันสมัย 
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพิม่พูนความรู้  สร้างเสรมิประสบการณ์เกี่ยวกบัการจัดการเรียน

การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนือ่ง 
(4) ก้าหนดใหม้ีการวิจัยในช้ันเรียนหรือการวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
(5) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
(6) พัฒนาระบบการประเมินโดยผูร้่วมงาน (Peer evaluation) 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
(1) การมสี่วนร่วมในกจิกรรมบรกิารวิชาการแก่ชุมชนทีเ่กี่ยวข้องกับการพฒันาความรู้และ

คุณธรรม 
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิม่พูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท้าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา  สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  หรือการลา
เพิ่มพูนประสบการณ์ 

(3) มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท้าผลงานทางวิชาการและส่งเสรมิให้ขอก้าหนดต้าแหน่ง 
ทางวิชาการ   

(4) ส่งเสริมการท้าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพฒันาการเรียนการสอนให้มีความเช่ียวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ 

(5) จัดสรรงบประมาณส้าหรบัท้าการวิจัย 
(6) จัดให้อาจารยท์ุกคนเข้าร่วมกลุม่วิจัยต่าง ๆ  
(7) จัดให้อาจารยเ์ข้าร่วมกจิกรรมบรกิารวิชาการต่าง ๆ  
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
บริหารหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประกอบด้วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  

ประธานหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  โดยมีคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัยเป็น  
ผู้ก้ากับดูแล  ให้ค้าแนะน้า  ตลอดจนก้าหนดนโยบายการปฏิบัติแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  ติดตามและรวบรวมข้อมูลส้าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดย
กระท้าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พฒันาหลักสตูรให้ทันสมัย
โดยอาจารยแ์ละนักศึกษา
สามารถก้าวทันหรือเป็นผู้น้าใน
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ใน
สาขาวิชา ภายในระยะเวลา  
5 ป ี

1. จัดหลักสตูรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 
2. ปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสตูรทุก ๆ 5 ป ี
 
 

หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ 
อุดมศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 
มีความทันสมัยและมีการปรับปรุง
สม้่าเสมอ 
 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนที่
สร้างทัง้ความรู้ ความสามารถ
ในวิชาการที่ทันสมัยภายใน
ระยะเวลา 2 ป ี
 

1. จัดแนวทางการเรียนให้มทีั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตัิ  รวมทัง้กิจกรรมเสริมให้
นักศึกษาได้รับความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 
2. จัดให้มีผู้ช่วยสอนเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา
เกิดความใฝ่รู้ 
3. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น้าทาง
วิชาการและ/หรือเป็นผู้เชีย่วชาญทางวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีการศึกษาหรือด้านทีเ่ก่ียวข้อง 
 

1. จ้านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบตัิ
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให้
นักศึกษาไดค้้นคว้าความรู้ใหมด่้วย
ตนเอง 
2. จ้านวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจ้า ประวัติอาจารยด์้าน
คุณวุฒ ิประสบการณ์  
และการพัฒนาอบรม 
3. จ้านวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนรู้  
 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มคีุณภาพและ
มาตรฐานภายในระยะเวลา  
5 ป ี
 

1. สง่เสริมอาจารย์ประจ้าหลักสูตรให้ไปดู
งานในหลักสูตรหรือวิชาการที่เก่ียวข้องทั้งใน
และต่างประเทศ 
 

1. ผลการประเมินการเรียนการ
สอน  อาจารย์ผู้สอน และการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ 
2.ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะ
ทุก 2 ป ี
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยา่งสม้่าเสมอภายใน
ระยะเวลา 5 ป ี

1. มีการประเมินหลักสตูรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวฒุภิายในทุกป ีและภายนอกอย่าง
น้อยทุก 5 ป ี
2. จัดท้าฐานข้อมูลดา้นนักศึกษา อาจารย ์
อุปกรณ์ เคร่ืองมือวิจัย งบประมาณ ความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ  
3. ประเมินความพงึพอใจของหลักสตูรและ
การเรียนการสอนโดยบัณฑิตที่ส้าเร็จ
การศึกษา 

1. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ภายนอกทุกๆ 5 ป ี
2.ประเมินผลโดยบัณฑิตทุกๆ 2 ป ี
 
 

 
2. บัณฑิต 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้ก้าหนดคุณภาพและคุณลักษณะ
ของบัณฑิต ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF) ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้               
3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 
1. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

การติดตามผลความพึงพอใจของผู้ใ ช้
บัณฑิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ของ
จ้านวน บัณฑิตที่ส้าเร็จการศึกษา 

ระดับความพึงพอใจของผู้ ใ ช้
บัณฑิตมีคะแนนในระดับไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

2. การได้งานท้าของผู้ส้าเร็จ
การศึกษา 

การติดตามผลบัณฑิตที่ส้าเร็จศึกษา ที่ได้ 
งานท้าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้
ประจ้าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่
ส้าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ บัณฑิตที่
ส้าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน 

บัณฑิตที่ส้าเร็จการศึกษามีงาน
ท้าหรือมีกิจการของตนเองทุก
คน (ยกเว้น ศึกษาต่อ  เกณฑ์
ทหาร อุปสมบท) 
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3. นักศึกษา 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด้าเนินการตั้งแต่ระบบการรับ
นักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา ดังนี้  

เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 
3. การรับนักศึกษา 
   3.1 การรับนักศึกษา 
   3.2 ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 

หลักสูตรมี ระบบและกลไกการรั บ
นักศึกษา ดังนี้   
   1) ก้าหนดจ้านวนและคุณสมบัติของ
นักศึกษา  
   2) ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
   3) ด้าเนินการจัดสอบและประกาศผล
สอบ  
   4) นักศึกษารายงานตัว  
   5) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดย
คณะ และสาขาวิชา  
   6) ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น
ภาษาอังกฤษ 
   7 )  ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ส รุ ป ท บ ท ว น
กระบวนการการรับนักศึกษา 
   8) น้าแนวปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการ
รับนักศึกษาไปปรับใช้ ในการวางแผนรับ
นักศึกษาครั้งต่อไป 

1. นัก ศึกษามี คุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่ก้าหนด 
2. ความพร้อมของนักศึกษาที่
จะศึกษาในหลักสูตร และการ
อยู่ ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น ใ นสั ง คม ที่
แตกต่าง 
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4. การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
    1. การควบคุมการดูแล
ให้ ค้าปรึกษาวิชาการและ
แ น ะ แ น ว แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า
ปริญญาโท 

หลักสูตรมีระบบและกลไกลการส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย ระบบ
และกลไกการควบคุมดูแลการให้ค้าปรึกษา
ทางด้านวิชาการและการแนะแนวแก่
นักศึกษาในหลักสูตร     
   1)  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  
   2)  อาจารย์ที่ปรึกษาก้าหนดเวลาในการ
เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก้าหนดช่ัวโมงใน
การเข้าพบ (Office hours)  
   3)  สรุปผลการให้ค้าที่ปรึกษา 
   4 )  ประ เมิ นอาจ ารย์ ที่ ป รึ กษา โดย
นักศึกษา        
   5) ประชุมอาจารย์ประจา้หลกัสตูร น้าผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและแบบบันทึกการให้
ค้ า ป รึ ก ษ า เ พื่ อ น้ า พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 

นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข 
และมีทักษะที่จ้าเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคต และ
ส้ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่ก้าหนดในหลักสูตร 
 

      2. กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาและ
การเสริมสร้ างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

หลักสูตรมีระบบและกลไก ตามข้ันตอน
ต่อไปนี ้

   1) ให้นักศึกษาท้าแบบส้ารวจความ
ต้องการเสริมทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 
21 และผลการปฏิบัติงานจาก มคอ.7 มา
สรุปหาแนวทางการออกแบบกิจกรรม  
   2 ) ป ร ะ ชุมออกแบบกิ จ ก รร มแล ะ
โครงการ แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ  (1)  
กิจกรรมและโครงการภายใต้แผนการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มี
ทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 และ (2) 
สอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมใน มคอ.3 อย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ 1 วิชา 
   3) ประเมินผล  
   4) ทบทวนการด้าเนินงาน ปรับปรุงแผน
ด้าเนินงาน 
 
 

จ้านวนกิจกรรมและรายวิชา 
(มคอ.3) ที่เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
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    5) น้าแนวปฏิบัติที่ดีมาด้าเนินการตาม 

วงจร PDCA 
 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
    1.  การคงอยู่ของ
นักศึกษา  

หลักสูตรมีระบบและกลไกลการรายงาน
ผลการคงอยู่ของนักศึกษา ตามข้ันตอน
ต่อไปนี ้
  1) การรายงานตัวและการปฐมนิเทศ
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะฯ    
   2) จัดท้าแฟ้มประวัตินักศึกษา    
   3) ส้ารวจการคงอยู่ของนักศึกษาเป็น
รายปีการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาส้ารวจ
การคงอยู่ของนักศึกษาทุกปีการศึกษา  
   4) สรุปผลและรายงานผลการคงอยู่
ของนักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
   5) รายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา
ต่อคณะฯ 

จ้านวนนัก ศึกษาที่ ค งอยู่ ใน
หลักสูตร ทุกปีการศึกษา 

    2. การส้าเรจ็การศึกษา  1. สรุปผลการส้าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาทุกปีการศึกษา  
2. ศึกษาปัจจัยที่มี ต่อการส้ าเร็จ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาและปรบัปรุงใน
ปีการศึกษาต่อไป  

นักศึกษาส้าเร็จการศึกษาทุกคน 

    3. ความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของหลักสูตรและ
ผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา 

ระบบและกลไกลการความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานของหลักสูตรและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา มีการ
ด้าเนินงานตามขั้นตอนต่อไปนี ้
   1) ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับคณะฯ 
และระดับหลักสูตร แนะน้าช่องทางการ
แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียนกับ
นักศึกษา (กล่องรับความคิดเห็นและข้อ
ร้อง เรียน /ระบบออนไลน์ต่ างๆ /             
อ.ที่ปรึกษา ฯ) 
 
 
 
 

ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ จั ด ก า ร ข้ อ
ร้องเรียนในระดับไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5 
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    2) ตรวจสอบความคิดเห็นและข้อ

ร้องเรียน (ทุกภาคการศึกษา) เพื่อน้าเข้า
ที่ประชุม (ยกเว้นกรณีเร่งด่วน) 
   3)  ประชุมเพื่ อพิจารณาแก้ ไขข้อ
ร้องเรียน 

 

 

    4) ติดตามผลและส้ารวจความพึง
พอใจต่ อการบริหารของหลักสู ตร 
ติดตามผลและแจ้ งผลการแก้ ไขข้อ
ร้องเรียนต่อนักศึกษา  
   5) ส้ารวจความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของหลักสูตรปีการศึกษาละ 
1 ครั้ง 
   6) สรุปผลและสังเคราะห์ปัญหาเพื่อ
วางแผนการป้องกันการเกิดซ้้า 

 

 
4. อาจารย ์
 องค์ประกอบด้านอาจารย์  เริ่มด้าเนินการตัง้แต่การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และ 
ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์  จะพิจารณาได้จากตัวบ่งช้ีดังตอ่ไปนี้ 

มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์  
    1. ระบบการรับและ
แต่ ง ตั้ ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ้ า
หลักสูตร 

 ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้ ง
อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
   1) วางแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ้าหลักสูตร 
   2)  เสนอแผนการรับและแต่งตั้ ง
อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
   3) ขออนุมัติแผนการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
   4) ขออนุมัติกรอบอัตราอาจารย์
ประจ้าหลักสูตร (กรณีไม่มีกรอบอัตรา) 
   5) ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ประจ้า
หลักสูตร 

อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิตาม
เกณฑ์ที่ก้าหนด 
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    6) ประเมินผลการรบัและแต่งตัง้

อาจารยป์ระจ้าหลักสูตร 
 

    2. ระบบการบริหาร
อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 

 ระบบการบริหารอาจารย์ประจ้า
หลักสูตรมีการด้าเนินการดังนี้  
   1) ประชุมเพื่อวางแผนด้าเนินการ
บริหารอาจารย์ประจ้าหลักสูตรและ
งบประมาณ 

แผนการบริหารอาจารย์ประจ้า
หลักสูตร 

    2) ส้ารวจความต้องการในการ
พัฒนาตนเองด้านต่างๆ ของอาจารย์
ประจ้าหลักสูตร 
  3) อาจารย์ท้ารายงานผลการ
พั ฒ น า เ ส น อ  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารงานหลักสูตร 
   4) ทางสาขาวิชาน้าผลที่ได้มาเข้าที่
ประชุมเพื่อสรุปผลและวางแผนใน
การพัฒนาในปีต่อไป 

 

    3. ระบบการสง่เสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจ้า
หลักสูตร 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ้าหลักสูตรมีกระบวนการดังนี้  
   1) การวางแผนงบประมาณและ
แนวทางการพัฒนาอาจารย์ ใ น
แผนปฏิบัติงานของสาขาวิชา 
   2) ส้ารวจความต้องการในการ
พัฒนาตนเอง 
   3) ให้อาจารย์ส่งแผนการพัฒนา
ตนเอง ภายใต้งบประมาณที่ก้าหนด 
เพื่อให้กรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณา 
  4) อาจารย์ที่พัฒนาตนเองแล้ว 
รายงานผล 
  5) สรุปผลและวางแผนในการ
พัฒนาในปีต่อไป 

แผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ้าหลักสูตร 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้ เรียน  
มีการด้าเนินการดังนี้ 
 
มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
    1. การออกแบบ
หลั ก สู ต ร  แล ะส าร ะ
รายวิชาในหลักสูตร 

  1) หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินการพัฒนา
หลักสูตร 
  2) จัดท้าแผนการด้าเนินงานพัฒนาหลักสูตร 
  3) ศึกษาและส้ารวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 
  4) จัดท้าร่างหลักสตูร (มคอ.2) เพื่อเตรียมการวิพากษ์
หลักสูตร  
  5) ก้าหนดและท้าค้าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ
วิพากษ์หลักสูตร 
  6) ด้าเนินการวิพากษ์หลักสูตร 
  7) ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
  8) น้าเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ระดับมหาวิทยาลัย และพิจารณาอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 

รายละเอียดเอกสาร
หลักสูตร มคอ. 2  

    2. การปรับปรุ ง
หลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาน้ันๆ 

   1) คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรติดตามประเมินผล
การด้าเนินงานของหลักสูตรตามข้อก้าหนดการ
ด้าเนินการทุกปีการศึกษา  
   2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเนื้อหา
รายวิชาให้มีความทันสมัย  
   3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมช้ีแจงกับ
อาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความ
ทันสมัย 
   4) อาจารย์ผู้สอนจัดท้า มคอ.3 ให้มีกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องและทันสมัยกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 มคอ . 3 ที่ มี ก า ร
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา
ให้มีความทันสมัย 

   3. การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

การจัดผู้สอนตามกระบวนการ ดังนี้  
   1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม เพื่อ
ก้าหนดผู้สอนประจ้ารายวิชา ซึ่งพิจารณาจากข้อมูล
ต่างๆ คือ ความรู้และความสามารถ ประสบการณ์การ
สอน ความเช่ียวชาญในรายวิชา ฯลฯ จ้านวนช่ัวโมงที่
ก้าหนดให้เป็นไปตามภาระหน้าที่หลัก ซึ่งก้าหนดไว้ใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ตารางสอนและรายช่ือ
ผู้สอน 
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   2) หลักสูตรเปิดรายวิชาตามแผนการเรียนผา่นระบบ
บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า (www.reg.su.ac.th)ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

   3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แจ้งผู้สอน
รับทราบและผู้สอนจัดท้า มคอ.3 ส่งให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณา ภายในระยะเวลาที่คณะวิชา
ก้าหนด 

    4. การก้ากับติดตาม 
และตรวจสอบการจัดท้า
แผนการเรียนรู้ (มคอ.4) 

การก้ากับติดตามการจัดท้ามคอ. 3 ตามกระบวนการ
ดังนี ้
   1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
ตรวจสอบ มคอ.3 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทุกด้าน ตาม มคอ.2 ของหลักสูตร และรายงาน
ผลของรายวิชาจาก มคอ.5 ของภาคการศึกษาที่ผ่านมา 
(ในกรณีที่มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาน้ันแลว้) 
โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ต้องค้านึงถึง
การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ การท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

    2) ผู้สอนปรับแก้ มคอ.3 ตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร (ถ้ามี) และจัดส่งหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก้าหนดคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร พิจารณาแล้วน้าเสนอต่อคณะฯ และ
น้าเผยแพร่ในระบบบริหารการศึกษา 

 เอกสาร มคอ. 3 ตาม
รายวิชาที่เปิดการเรียน
การสอน 

   5. การจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ใ น ร ะ ดั บ
ปริญญาตรีที่มีการ 
บูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทาง
สังคม การท้ านุบ้ ารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

   1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมอาจารย์
ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน เพือ่ช้ีแจงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามที่ก้าหนดไว้ใน มคอ.3  
   2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท้าโครงการที่
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยการบรูณาการงานวิจัย 
หรือบรกิารวิชาการ หรือการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และระบุการปฏิบัติ หรือการพฒันาทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 
 

มคอ. 3 ที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย หรือ
การบริการวิชาการทาง
สั งคม  หรื อการท้ านุ
บ้ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 
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   3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามที่ก้าหนดไว้ 
   4)  คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรพจิารณาและให้
ข้อเสนอแนะต่อผูส้อน 

5.2  การประเมินผล
ผู้เรียน  
    1. การประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แห่งชาติ       
2. การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา 
3. การก้ ากับการ
ประเมินการจัดการเรียน
การสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.
6 และ มคอ.7) 

    การประเมินผลมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การ

ประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน 

และน้าไปสู่ การพัฒนาการเรียนรู้ ของนัก ศึกษา 

(Assessment for Learning)   ซึ่งด้าเนินการดังนี้  

   1) ผู้สอนด้าเนินการวัดและประเมินผู้เรียนตามที่

ก้าหนดใน มคอ.3 ทั้งนี้ การวัดผลและการประเมินผล

การศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  

   2) ผู้สอนแต่ละรายวิชาประเมินผลการเรียนรู้และ

จัดท้า มคอ.5 หรือ มคอ.6 และน้าเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรภายในระยะเวลาที่คณะวิชา

ก้าหนด 

 3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก้ากับการ

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่

ละรายวิชา และพิจารณาทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน 

ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้
และคุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
  ในการด้าเนินการบริหารหลักสูตร  ปัจจัยที่ส้าคัญประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้าน
การให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท้าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ ซึ่งการด้าเนินการของหลักสูตรมีระบบการประกันคุณภาพ 
ดังนี้  
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6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    1) ระบบการด้าเนินงาน
ของภาควิชา/คณะ/สถาบัน
โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ้าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  
 2) จ้านวนสิ่งสนับสนุนการ
เ รี ย น รู้ ที่ เ พี ย ง พ อ แ ล ะ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน 
3) กระบวนการปรับปรงุตาม
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

1)  ผลการเรียน อาจารย์ผู้สอน
จะต้องรายงานผลคะแนน และ 
รายงานผลการตัดเกรดโดยระบุว่า
เป็นระบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม 
2) ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) ที่สอดคล้องกับ
รายวิชา โดยพิจารณาจาก มคอ. 3  
,5 และหลักเกณฑ์การประเมินผล
ตามที่หลักสูตรระบุไว้ ใน มคอ.2 
หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา 
 3) ผู้สอนปรับแก้ มคอ.5 ตาม
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตร (ถ้ามี ) 
และจัดส่งหลักสูตรภายในระยะเวลา
ที่ก้าหนด 

 4) หลักสูตรน้าผลการประเมินผล
การเรียนเสนอคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการระดับคณะฯ เพื่อทวนสอบ
อีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะแจ้งผลการ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา
ได้รับทราบผ่านระบบบรหิาร
การศึกษา 

 

 ระบบการด้าเนินงาน 
1) ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อส้ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสม
ในการจัดการเรียนการสอนน้าเสนอ
ข้อมูลต่อคณะวิชา 
   2) หลักสูตรมีการก้าหนดกฎเกณฑ์
ด้านการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้โดยให้อาจารย์รับผิดชอบ
การแจ้งต่อคณะเมื่อพบสิ่งของช้ารุด
เสียหายหรือขาด 
    3) ส้ารวจความต้องการและ

ความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับการเรียนรู้ใน
ระดับไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5 
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ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ 
และนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
   4) กรรมการหลักสูตรประชุมเพื่อ
น้าผลความต้องการและความพอใจ
ต่อการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มา สรุปผล ทบทวนและเสนอคณะ
วิชา 
   5) การติดตามผลการด้าเนินงาน
ของคณะวิชาในด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และความพึงพอใจต่อการ
จัดการข้อร้องเรียนของอาจารย์และ
นักศึกษา  
   6) วางแผนการด้าเนินงานต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา
ต่อไป 

6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

คณะศึกษาศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจ้าปี  ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้เพื่อจัดซื้อทรัพยากรการเรียนการสอนให้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนในช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ต้ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส้านัก

หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  และด้านอื่น ๆ  รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น  ภาควิชาที่เกี่ยวข้องมีหนังสือ 
ต้าราเฉพาะทาง  รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  ได้แก่  

6.2.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะศึกษาศาสตร์ 
6.2.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
6.2.3   ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการศึกษา (ห้องสตูดิโอ ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ  

ห้องบันทึกเสียง ห้องปฏิบัติการมลัติมีเดีย ห้องปฏิบัติการวีดทิัศน์) 
6.2.4  ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตไรส้าย 
6.2.5  ซอฟท์แวรท์ี่เกี่ยวข้อง 
6.2.6  ห้องศึกษาค้นคว้าส้าหรับบัณฑิตศึกษา 
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หนังสือ ต้าราเรียน วารสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาที่มีอยู่ในส้านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
  หนังสือภาษาไทย  ประมาณ 178 เล่ม 
  หนังสือภาษาอังกฤษ ประมาณ 206 เล่ม 
  วารสารภาษาไทย ประมาณ     1 รายการ 
  วารสารภาษาอังกฤษ ประมาณ     2 รายการ 
   นอกจากนั้นฐานข้อมูลที่สามารถสบืค้นได้  ได้แก่ ฐานข้อมูล JSTOR ฐานข้อมูลของ H.W. 
Wilson และฐานข้อมลูทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับ Thai LIS จ้านวน 2 ฐานข้อมูล 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
                6.3.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียน 
การสอน 

6.3.2 ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายช่ือสื่อ  และต้าราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

6.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดสรรงบประมาณประจ้าปีและจัดซื้อต้าราและสื่อ  
ต่าง ๆ  

6.3.4 ประสานงานกับส้านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต้าราที่เกี่ยวข้อง 
6.3.5 ส้ารวจความต้องการและการใช้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

และเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ซึง่ท้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ร่วมกันประเมิน
ความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จัดให้มีห้องเรียน   
ระบบเครือข่าย แม่ข่าย 
ทรัพยากร สื่อ และช่องทาง
การเรียนรู้ที่เพียงพอเพื่อ
สนับสนุนทั้งการศึกษาใน
ห้องเรียน  นอกห้องเรียน 
และเพื่อการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดียที่
มีความพร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพทัง้ในการสอน  
การบันทึกเพื่อเตรียมจัดสร้าง
สื่อส้าหรับทบทวนการเรียน 
2. จัดให้มีเครือขา่ยและ
ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ที่
นักศึกษาสามารถศึกษาทดลอง  
หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
ด้วยจา้นวนและประสิทธิภาพที่
เหมาะสมเพยีงพอ 
3. จัดให้มีห้องสมุดใหบ้ริการทั้ง
หนังสือ ต้ารา และสื่อดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู้   

1. รวบรวม จดัท้าสถติิจ้านวนเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่อ
หัวนักศึกษา  ชัว่โมงการใช้งานห้องปฏิบัติการและ
เคร่ืองมือ ความเร็วของระบบเครือข่ายต่อหัว
นักศึกษา 
2. จ้านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในวิชาที่มีการ
ฝึกปฏิบตัิด้วยอุปกรณ์ตา่ง ๆ 
3. สถติิของจ้านวนหนังสือ ตา้รา และสื่อดิจติอลที่มี
ให้บริการ  และสถติิการใชง้านหนังสือ ตา้รา สื่อ
ดิจิทัล 
4. ผลสา้รวจความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการ
ให้บริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติการ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้: กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 
(1) อาจารยป์ระจ้าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน  ติดตาม  และทบทวนการด้าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  หรือมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3  อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(4)จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5   
ภายใน 30 วัน  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(5) จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการของหลกัสูตร  ตามแบบ มคอ. 7  
ภายใน 60 วัน  หลังสิ้นสุดปกีารศึกษา 

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ี่
ก้าหนดใน มคอ. 3  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปกีารศึกษา 

X X X 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน  กลยทุธ์การสอน  
หรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการด้าเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7  ปีที่แล้ว 

      X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทกุคนได้รับการปฐมนิเทศหรอืค้าแนะน้าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X 

(9) อาจารยป์ระจ้าหลักสูตรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ  และ/
หรือวิชาชีพ  อย่างน้อยปีละหนึง่ครั้ง 

X X X 

(10) จ้านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั 
การพัฒนาวิชาการ  และ/หรอืวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 11 12 
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เกณฑ์ประเมิน 
หลักสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
มีจ้านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด้าเนินการบรรลุเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งช้ีรวม   

โดยพิจารณาจากจ้านวนตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบง่ช้ีรวม 9 ตัว 

2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบง่ช้ีรวม 11 ตัว 

2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบง่ช้ีรวม 12 ตัว 
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หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปราย

โต้ตอบจากนักศึกษา  การตอบค้าถามของนักศึกษาในช้ันเรียน  รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลาย
ภาค 

1.1.2 จัดให้มีการประเมินรายวิชา  ประเมินการสอน  และประเมินผลสัมฤทธ์ิของแต่ละ
รายวิชา  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน

รายวิชาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก้าหนด 
1.2.2 ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน  และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป 
1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการ

ปรับปรุงทักษะการสอน   เพื่อน้ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของสาขาวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนทุกสาขาวิชา   

ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
2.1.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
2.1.3 ด้าเนินการส้ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุก               

ช้ันปีและจากผู้ส้าเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น   
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

คณะกรรมการประเมินหลกัสูตรท้าการวิเคราะห์และประเมนิหลักสูตรในภาพรวมและใช้
ข้อมูลย้อนกลบัของผู้เรียน  ผู้ส้าเร็จการศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 

2.3.1 ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส้ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยการใช้
แบบสอบถามและ/หรือการสัมภาษณ์ 

2.3.2 ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
มกีารประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นประจ้าทุกปีโดยองค์ประกอบคุณสมบัติเฉพาะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและเกณฑ์การประเมินให้เป็นไปตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส้านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี  
 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์  อาจน้าผลที่ได้มาปรับปรุง

รายวิชาหรือเพิ่มรายวิชาเลือก   ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของ
หลักสูตร 

4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก  และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของ

หลักสูตรจะท้าทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร  เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดท้ารายงานการประเมินผล  และเสนอประเด็นที่
จ้าเป็นในการปรับปรุง 

(2) จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
(3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
(4) หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้สภาวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

พิจารณาก่อนน้าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2550   
ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ้าหลักสูตร    
ภาคผนวก ค รายงานผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต     
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนกัศึกษากับจ้านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจรงิ                    
                  และผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

ภาคผนวก ง   ค้าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
                  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  (หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561)           

ภาคผนวก ฉ    ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ                                 
ภาคผนวก ช ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ                                           
                                
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา  พ.ศ. 2550 
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ภาคผนวก ข 

ข้อมูลประวัติอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลักสตูร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  

ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. ชื่อ – นามสกุล     

นางสาวน้้ามนต์  เรืองฤทธ์ิ  

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

     คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
     ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 
     ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 
            กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยบรูพา (2541)  
 

สังกัด 

              คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ  
ผลงานวิจัยฉบบัสมบรูณ์ 

ปวีณยา สุวรรณณัฐโชติ  น้้ามนต์ เรืองฤทธ์ิ  เอกนฤน บางทา่ไม้. (2557). “การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนด้วย 
ระบบอิเล็กทรอนกิสเ์พื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา.” งบประมาณสนับสนุน
จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 250 หนา้ 
  

น้้ามนต์ เรืองฤทธ์ิ. (2560). “การวิจัยและพฒันารปูแบบการออกแบบการสอนออนไลนร์ะบบเปิดส้าหรับ
สถาบันอุดมศึกษารายวิชาด้านครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์.”งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา. 311 หน้า 

   
ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร ่
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

น้้ามนต์ เรืองฤทธ์ิ. (2560). “การพฒันานวัตกรรมการสอนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชา 468 310   
เทคนิคการน้าเสนอและการจัดนิทรรศการ” วารสาร Veridian E-Journal  ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์  
สังคมศาสตร์และศิลปะ ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) : 666-678. (TCI กลุ่ม 1) 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/issue/view/7086
https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/issue/view/7086
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ทัศนกร สมใจหวัง น้้ามนต์ เรืองฤทธ์ิ. (2559). “การพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนกิสบ์นแท็บเล็ต เรื่อง ความรู้สู่อาเซียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส้าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2”   
วารสาร Veridian E-Journal  ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ ปีที่ 9, ฉบับที่ 3 
(กันยายน - ธันวาคม) : 165-176. (TCI กลุ่ม 1) 

 
ปาริฉัตร ภู่ทอง น้้ามนต์ เรืองฤทธ์ิ. (2559) “การพฒันาชุดการสอนส้าหรับครูโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT 

เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชส้าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มโรงเรียนพฒันาท่าจีน”  
วารสาร Veridian E-Journal  ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ ปีที่ 9, ฉบับที่ 3 
(กันยายน - ธันวาคม) : 557-572. (TCI กลุ่ม 1)     

 
Teo, T., Ruangrit, N., Khlaisang, J., Thammetar, T., & Sunphakitjumnong, K.. Exploring e-learning  

                      acceptance among university students in Thailand: A national survey.. Journal of  
                      Educational Computing Research 2014. None pp: 493-510  (Scopus) 

 
 
ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา   10   ปี  

ระดับปริญญาตรี  
468 101 นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา  
468 201 สื่อการศึกษา การจัดแหล่งเรียนรู้ และสิง่แวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้ 
468 203 พื้นฐานงานกราฟิกส้าหรับสื่อการสอน  
468 300 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา 
468 306 การผลิตชุดการเรียนการสอนออนไลน์  
468 310 เทคนิคการน้าเสนอและการจัดนิทรรศการ  
468 400 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา  
468 401 การเลือกและใช้สื่อการเรียนการสอน 
468 404 การศึกษารายบุคคลสาขาเทคโนโลยีการศึกษา   
 

  ระดับบัณฑิตศึกษา  
101 542 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการออกแบบทพัยากรการเรียนรู้ 
101 566 นวัตกรรมทางสนเทศศาสตรเ์พื่อการศึกษา 
468 541 การออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/issue/view/7086
https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/issue/view/7086
https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/issue/view/7086
https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/issue/view/7086
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468 632 สัมมนาการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
473 511 สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

2. ชื่อ – นามสกุล   

นายเอกนฤน บางท่าไม ้

ต าแหน่งทางวิชาการ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

  ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)   
  ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 
  ค.อ.บ.(ครุศาสตร์เทคโนโลย)ี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี(2542)  
สังกัด 

คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยฉบบัสมบรูณ์ 

สมัครสมร ภักดีเทวา วราภรณ์ อุปลาคม เอกนฤน บางท่าไม ้และคณะ. (2560). การพัฒนาแบบจ้าลองการออกแบบ
ต้าราเสียงชุดวิชาของมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 180 หน้า. 

 บทความวิชาการที่ได้รบัการตีพมิพเ์ผยแพร ่

เอกนฤน บางท่าไม้. (2558). การบูรณาการรปูแบบการเรียนการสอนตามหลักการพฒันาจิตพสิัยส้าหรับ 
การเรียนการสอนในปัจจุบัน. วารสารศึกษาศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1,2. 

(มิถุนายน 2557-มีนาคม 2558): 30-38. (TCI กลุม่ 2)  

เอกนฤน บางท่าไม้. (2558). แนวทางการพฒันาจริยธรรมสา้หรับการเรียนอเีลิร์นนิงในสถาบัน  
อุดมศึกษา. วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 

(กรกฎาคม – ธันวาคม 2558): 1-10. (TCI กลุ่ม 2) 
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 ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร ่

 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

เอกนฤน บางท่าไม้. (2561).การพัฒนารูปแบบกจิกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปญัหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปญัหาในรายวิชาการถ่ายภาพดิจทิัล ส้าหรบันักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 11, 
ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2561): 30-51. (TCI กลุม่ 1)  

เอกนฤน บางท่าไม้. (2560). การพฒันารปูแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์เพือ่สง่เสรมิการ
ใช้อินเทอรเ์น็ตเชิงสร้างสรรค์ส้าหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา. วารสารมหาวิทยาลยัศิลปากร ฉบับภาษาไทย 
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2560): 93-118. (TCI กลุ่ม 1)  

เอกนฤน บางท่าไม้ สิริธร บุญประเสริฐ นรภัทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (2558). การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมสี่วน
ร่วมกับชุมชนโดยใช้แหล่งเรียนรู้โบราณคดีหนองราชวัตร จังหวัดสุพรรณบรุี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 1, ฉบับที่ 1 (มกราคม – 
เมษายน 2558): 1-17. (TCI กลุ่ม 1) 

Eknarin Bangthamai Anirut Satiman and Siwanit Autthawuttikul. (2015). Development of a 
Knowledge Management System Supporting Creative Instruction to Enhance Creative 
Thinking of Higher Education Students. Silpakorn University Journal of Social Sciences, 
Humanities, and Arts. Vol.15 Number 3 (September – December 2015): 91-104. (TCI กลุ่ม 1) 

 Proceedings  

Artnarong Mansuttirit, Jenjob Suksangprasit, Eknarin Bangthamai. (2017). “Supervision and Monitoring 

Guidelines for Instructional Outcome Based Teacher Development Project Using Content and 

Language Integrated Pedagogy via Electronic Communication System” In Proceedings of the 

International Mobile Learning Festival 2017: Mobile Learning, Emerging Learning Design & 

Learning 2.0, 3-7. Hong Kong, China, June 8-10, 2017.  
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ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา 15 ป ี

ระดับปริญญาตรี 

468 101 นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา     
468 201 สื่อการศึกษา การจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู ้   
468 204 การถ่ายภาพดิจิทัล 
468 208 หลักการประชาสัมพันธ์ 
468 218 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา 
468 303 ศูนย์สื่อเทคโนโลยีการศึกษา               
468 304 จริยธรรมและจรรยาบรรณนักเทคโนโลยีการศึกษา  
468 307 การถ่ายภาพดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์   

468 309 สื่อสิ่งพมิพ์ดิจทิัล   
468 403 สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา    
468 404 การศึกษารายบุคคลสาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

468 569 สื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้                                                                                                      
468 612 สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา 
468 621 การออกแบบข้ันสูงส้าหรบัการเรียนการสอนและเทคโนโลยี 
473 511 สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
477 511 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการถ่ายทอดศิลปะ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

3. ชื่อ – นามสกุล   

นายอนิรุทธ์  สติมั่น  

ต าแหน่งทางวิชาการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
   กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (2550)  

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

สังกัด 

  คณะศึกษาศาสตร์  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยฉบบัสมบรูณ์   

อนิรุทธ์  สติมั่น, ปราวีณยา  สุวรรณณัฐโชติ, สุรพล  บุญลือ และเอกนฤน  บางท่าไม้ (2558)  “การวิจัยและพัฒนา 
การเรียนการสอนด้วยระบบอิเล็กทรอนกิสเ์พื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา”. 
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 325 หน้า 
 

เอกนฤน  บางท่าไม้,  อนิรทุธ์  สติมั่น และศิวนิต  อรรถวุฒกิุล (2558) “การวิจัยและพฒันาระบบการจัดการความรู้ 
          เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลตอ่การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
          ระดับอุดมศึกษา”.งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 228 หน้า 

 

อนิรุทธ์ สติมั่น, เอกนฤน บางท่าไม้. (2558). “การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพือ่สนบัสนุนการจัดการ  
                     เรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ทีส่่งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดบัอุดมศึกษา”.               
                     แหล่งทุนวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลยัศิลปากร. 371 หน้า 
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อนิรุทธ์  สติมั่น  เอกนฤน  บางท่าไม้ (2557) “การพัฒนาสือ่การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และ 
แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์”. งบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลยั.  371 หน้า 
 

ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร ่

E. Bangthamai, A. Satiman and S. Autthawuttikul. (2015). “Development of a Knowledge  
         Management System Supporting Creative Instruction to Enhance Creative Thinking of Higher  
         Education Students” Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and  
         Arts Vol. 15 No. 3 (September - December): 91-104. (TCI กลุ่ม 1) 

 
ประสบการณ์สอน       ระยะเวลา  14  ปี 

 

  ระดับปริญญาตรี 

468 101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
468 201  สื่อการศึกษา การจัดแหลง่เรียนรู้และสิง่แวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้  - 
468 301  คอมพิวเตอรม์ัลตมิีเดียเพื่อการศึกษา 
468 305  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเบื้องต้น 

  468 402  ศูนย์สื่อและกิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา 
  468 403  สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

468 404  การศึกษารายบุคคลสาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
  468 407  โครงงานสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
 

  ระดับบัณฑิตศึกษา 
  101 542 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการออกแบบทรัพยากรการเรียนรู ้ 
  461 504  เทคโนโลยีสารสนเทศส้าหรับการบริหารการศึกษา 1 

468 543  สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
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472 513  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการวิจัย  
472 572  สัมมนาการบรูณาการเทคโนโลยีการศึกษาในหลกัสูตรและการสอน                                                                  
472 574  สัมมนาการบรหิารและการจัดการองค์กรเทคโนโลยีการศึกษา 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
4. ชื่อ-นามสกุล 

  นางสาวศิวนิต   อรรถวุฒิกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551) 
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
ค.บ. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) เกียรตินิยมอันดบั 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539) 

 
สังกัด 

  คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยฉบบัสมบรูณ์ 

ศิวนิต อรรถวุฒิกุล และนพพร จันทรน้าชู. (2560). การพัฒนาครูมืออาชีพเพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในช้ันเรียน. แหล่งทุนวิจัยโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
         (วช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 289 หน้า 
 
ศิวนิต อรรถวุฒิกุล, นรินทร์ สังข์รักษา และสมชาย ลักขณานุรักษ์. (2559). “การพัฒนารูปแบบการจัดการ 

ท่องเที่ยวเชิงศาสนาอย่างสร้างสรรค์ของจังหวัดราชบุรี” กรุงเทพมหานคร, แหล่งทุนวิจัยโดยสถาบันวิจัย                 
และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 329 หน้า 
 

ศิวนิต อรรถวุฒิกุล ประกอบ กรณีกิจ และศยามน  อินสะอาด. (2558). “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ 
         ส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของครูวิชาชีพ” กรุงเทพมหานคร, แหล่งทุนวิจัยโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
(วช.)และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 250 หน้า 
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เอกนฤน บางท่าไม้, อนริุทธ์ สติมั่น และศิวนิต อรรถวุฒิกุล. (2557). “การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการความรู้             
           เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
           ระดับอุดมศึกษา”กรุงเทพมหานคร, แหล่งทุนวิจัยโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
           228 หน้า 

 

 

ศยามน อินสะอาด, ฐิติยา เนตรวงษ์ และศิวนิต อรรถวุฒิกุล. (2557). “การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 
          เพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ไอซีทีของครูสังกัดส้านักงานคณะ 

กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน”กรุงเทพมหานคร, แหล่งทุนวิจัยโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 425 หน้า 
 

 
 ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร ่

 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
ศิวนิต อรรถวุฒิกุล ประกอบ กรณีกจิ และศยามน อินสะอาด (2558). พฤติกรรม และปัจจัยทีส่่งผลต่อความส้าเร็จ  

ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของครูในภูมิภาค

ตะวันตก. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 35, 

ฉบับที่ 3, (กันยายน-ธันวาคม 2558) : 1-21. (TCI กลุ่ม 1) 

E. Bangthamai, A. Satiman and S. Autthawuttikul. (2015). “Development of a Knowledge  
          Management System Supporting Creative Instruction to Enhance Creative Thinking of Higher  
          Education Students” Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and  
         Arts Vol. 15 No. 3 (September - December): 91-104. (TCI กลุ่ม 1) 
 

 S. Auttawutikul, K. Wiwitkunkasem and  Duncan R. Smith. (2014). “Use of weblogs to enhance  
          group learning and design creativity amongst students at a Thai University” Innovations in  
          Education and Teaching International Vol. 51, No. 4 (August 2014): 378-388. 
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Proceedings 

S. Autthawuttikul, P. Koraneekit and S. Insa-Ard. (2016). An approach to enhance integrated  
         teaching skills using ict for professional teachers in Thailand”In Proceedings of   
         EDULEARN16 Conference 8th annual International Conference on Education and New  
         Learning Technologies. 2041-2047. Barcelona, Spain. July 4th-6th 2016. 
 
 

 ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา 7 ปี  
ระดับปริญญาตรี  
468 101  นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา     
468 201  สื่อการศึกษา การจัดแหลง่เรียนรู้และสิง่แวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้   
468 300 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี  
468 302 การผลิตสื่อการศึกษาเชิงสร้างสรรค์  
468 303 สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
468 305 การศึกษารายบุคคลสาขาเทคโนโลยีการศึกษา  
468 311 เทคโนโลยีการศึกษาส้าหรบัการฝึกอบรม  
468 405 วิธีการสอนคอมพิวเตอร์  
ระดับบัณฑิตศึกษา 
101 566 นวัตกรรมทางสนเทศศาสตรเ์พื่อการศึกษา 
468 567 การจัดการความรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา  
468 633  สัมมนาการออกแบบและพฒันาระบบการเรียนรูใ้นองค์กร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  

ระดับบัณฑิตศึกษา 

5. ชื่อ – นามสกุล   

นางสาวฐาปนีย์  ธรรมเมธา  

ต าแหน่งทางวิชาการ  

รองศาสตราจารย ์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา    

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546) 

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

สังกดั  

คณะศึกษาศาสตร์   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

ผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร ่

 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

 ฐาปนีย์   ธรรมเมธา. การพัฒนาตัวบง่ช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษา. วารสาร 
                     ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 16 2014. None pp: 76-84 (TCI กลุม่ 1) 
 

Teo, T., Ruangrit, N., Khlaisang, J., Thammetar, T., & Sunphakitjumnong, K.. Exploring e-learning  
                      acceptance among university students in Thailand: A national survey.. Journal of  
                      Educational Computing Research 2014. None pp: 493-510  (Scopus) 
 

          Teo, T., Khlaisang, J,m Thammetar, T., Ruangrit, N., Satiman, A., & Sunphakitjumnong, K.. A survey of  
                     pre-service teachers'acceptance of technology in Thailand.. Asia Pacific Education Review.  
                     2014. None pp: 609-616 (Scopus) 
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ประสบการณ์สอน     ระยะเวลา  20  ปี    
  ระดับปริญญาตรี 

468 201  สื่อการศึกษา การจัดแหลง่เรียนรู้และสิง่แวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้   
468 306  การผลิตชุดการเรียนการสอนออนไลน ์
468 401  การเลือกและการใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษา     

 468 403  สัมมนาทางนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา 
   468 404  การศึกษารายบุคคลสาขาเทคโนโลยีการศึกษา     
            ระดับบัณฑิตศึกษา   

468 542 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยกีารศึกษา     
468 543 สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
468 612 สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา 
472 513 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาและการวิจัย    
472 518 ปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

                472 572 สัมมนาการบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาในหลักสูตรและการสอน 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
6.ชื่อ – นามสกุล   

    นายวรวุฒิ  มั่นสุขผล 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
    อาจารย ์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา    
                        ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557) 
                        ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 
                        ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เทคโนโลย)ี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี(2540)  

สังกัด    
     คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ   
ผลงานวิจัยฉบบัสมบรูณ์ 
สิทธิชัย ลายเสมา,ศิวนิต อรรถวุฒกิุล,วรวุฒิ มั่นสุขผล,อนิรทุธ์ สติมั่น และมนธิรา บญุญวินิจ.(2560)                      
          “การประเมินผลหลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกรศึกษา คณะ    
          ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ทุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
          342 หน้า 
 

 ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร ่
 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
           มณฑิรา พันธ์ุอ้น, นุสรา เดชจิตต์, วรวุฒิ มั่นสุขผล, สิทธิชัย ลายเสมา, สมหญงิ เจริญจิตรกรรม และ 

ปิยนันท์  เทียนไชย. (2559). “ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและ
เทคโนโลยีอวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัด
จันทราวาส จังหวัดเพชรบุร”ี  วารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร.ปีที่ 9, 
ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.): 1618-1631. (TCI กลุ่ม 1)  

 

 วรวุฒิ มั่นสุขผล, ปุณเชษฐ์ จินางศุกะ. (2558). “การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการใช้อเีลริ์นนิง 
                    ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” วารสาร  
                   Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร.ปทีี่ 8, ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.) : 347-358.  
                    (TCI กลุ่ม 2) 
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ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา   7   ปี 

 ระดับปริญญาตรี 
 468 101  นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา     
 468 201  สื่อการศึกษา การจัดแหลง่เรียนรู้และสิง่แวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้   
 468 205 การใช้และการบ้ารุงรักษาอปุกรณ์ทางเทคโนโลยกีารศึกษา   
 468 206 การผลิตรายการวิทยุดิจิทลัเชิงสร้างสรรค์ 
 468 303 การผลิตสื่อวีดิทัศน์ดิจทิัลเพื่อการศึกษา 
 468 403 สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
 468 404 การศึกษารายบุคคลสาขาเทคโนโลยีการศึกษา  
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 101 521 พื้นฐานสนเทศศาสตร์เพือ่การศึกษา 
 467 513 สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนสงัคมศึกษา 

  468 566 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอเีลริ์นนิง 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

7. ชื่อ – นามสกุล    
นายสิทธิชัย  ลายเสมา  

ต าแหน่งทางวิชาการ   
อาจารย ์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
                     ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา)  

                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2557) 
                     ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ)  
                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี (2551) 
                     ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 

สังกัด    
  คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ   
 ผลงานวิจัยฉบบัสมบรูณ์ 

     สิทธิชัย ลายเสมา และอังค์สร  กฤตนันท์. (2557).  “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมสี่วนร่วมกับ  
                          ชุมชนโดยใช้แหล่งเรียนรูห้มู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อส่งเสริมการ 

                      เรียนเชิงสร้างสรรค์” นครปฐม,สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร.(182 หน้า) 
 
 ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร ่

 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

 มณฑิรา พันธ์ุอ้น, นุสรา เดชจิตต์, วรวุฒิ มั่นสุขผล, สิทธิชัย ลายเสมา,สมหญิง เจรญิจิตรกรรมและ          
                   ปยินันท์  เทียนไชย. (2559). “ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ง ปรากฏการณ์ของ  
                     โลกและเทคโนโลยีอวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3  
           ชุมชนวัดจันทราวาส จังหวัดเพชรบุร”ีวารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลยั 
                    ศิลปากร ปีที่ 9, ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.): 1618-1631. (TCI กลุม่ 1) 
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  Proceedings  
           มลฤดี เพ็งสง่า,  สิทธิชัย  ลายเสมา,  สมหญิง  เจรญิจิตรกรรม และนพดล  ผู้มจีรรยา.  
                    (2559).“แผนการจัดกิจกรรมแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อส่งเสริมความสามารถ 
                    ในการ แก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4.”             
                    ใน Proceedings รวมบทความวิจัยงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
                    ระดับชาติ, 281-286. การน้าเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการระดับชาติ  ครุศาสตร ์
                    อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 24-25  
                    พฤศจิกายน 2559. กรุงเทพฯ. 
 

            นพดล  ผู้มีจรรยา และสิทธิชัย  ลายเสมา. (2558). “การออกแบบระบบการเรียนร่วมกันแบบยูบิค 
                     วิตัสตามบรบิทผู้เรียน.” ใน Proceedings รวมบทความวิจัยงานประชุมวิชาการระดบัชาติ   
                     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 1353-1360. การน้าเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการ 
                     ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ครั้งที่ 7, 12 มีนาคม 2558. นครปฐม. 
 

            Sitthichai  Laisema  and Panita  Wannapiroon. (2014). “Design of Collaborative  
                     Learning with Creative Problem-solving Process Learning Activities in  
                     Ubiquitous Learning Environment to Develop Creative Thinking  Skills.”               
                     In Proceedings of World Conference on Educational Sciences, 3921–3926.  
                     Rome, Italy, February 5-8, 2013. (ScienceDirect) 
 

ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา   7   ปี 
  ระดับปริญญาตรี 

468 101 นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา  
468 201 สื่อการศึกษา การจัดแหล่งเรียนรู้ และสิง่แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  
468 202 เทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา  
468 210 ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา  

 468 314 การออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวรก์ารศึกษา  
 468 403 สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
 468 404 การศึกษารายบุคคลสาขาเทคโนโลยีการศึกษา  
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 ระดับบัณฑิตศึกษา 

 101 521  พื้นฐานสนเทศศาสตรเ์พื่อการศึกษา 

 468 540  เทคโนโลยีกับการศึกษาร่วมสมัย 

 468 568  การออกแบบระบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษา 
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ภาคผนวก ค 

    รายงานผลการประเมินหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา (พ.ศ.2556) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            



111 
 

รายงานผลการประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ฉบับปี พ.ศ.2556 
 

  การวิจัยเรื่องการประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา                       
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ฉบับปี พ.ศ.2556 สามารถสรุปสาระส้าคัญได้ดังนี ้

 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพื่อประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
2. เพื่อศึกษาแนวทางพฒันาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  

1. นักศึกษาที่ก้าลงัศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (พ.ศ.2556)  
2. ผู้ใช้มหาบัณฑิต อาจารยผ์ู้สอน อาจารยพ์ิเศษ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในหลกัสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (พ.ศ.2556)  
3. มหาบัณฑิตที่ส้าเรจ็การศึกษาในหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา (พ.ศ.

2556)  
 

วิธีด าเนนิการวิจัย 

1. การสอบถามนักศึกษาที่ก้าลงัศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
(พ.ศ.2556) โดยใช้แบบสอบถาม   

2. การสอบถามผู้ใช้มหาบัณฑิต อาจารยผ์ูส้อน อาจารยพ์ิเศษ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (พ.ศ.2556) โดยใช้แบบสอบถาม   

3. การสอบถามมหาบัณฑิตที่ส้าเรจ็การศึกษาในหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา (พ.ศ.2556) โดยใช้แบบสอบถาม   
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สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ด้านหลกัสูตรกระบวน 

     การเรียนการสอน แสดงดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3  แสดงผลการประเมินด้านหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน  

หัวข้อประเมิน 
ความคิดเห็น 

Mean S.D. ความหมาย 

ด้านหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน 

1.   หลักสูตรมีความทันสมัย 

2.   หลักสูตรมีความสอดคล้องกบัการพัฒนาประเทศ 

3.   หลักสูตรเป็นที่สนใจของชุมชน 

4.   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรชัดเจน 

5.   ค้าอธิบายรายวิชา (Course description) 

      ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักสูตร 

6.   แนวสังเขปรายวิชา (Course outline) 

      ชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักสูตร 

      และอธิบายรายวิชา 

7.   ความเหมาะสมของจ้านวนหน่วยกิตในหลักสูตร 

3.79 

4.10 

4.00 

4.33 

4.30 

 

4.25 

 

 

4.15 

0.64 

0.70 

0.71 

0.56 

0.51 

 

0.54 

 

 

0.64 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

      ด้านหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรชัดเจน      
      ( X =4.33, S.D. = 0.56) ค้าอธิบายรายวิชา (Course description)  ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักสูตร  
      ( X =4.30, S.D. = 0.51) แนวสังเขปรายวิชา (Course outline) ชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักสูตรและ 
      อธิบายรายวิชา ( X =4.25, S.D. = 0.54) ความเหมาะสมของจ้านวนหน่วยกิตในหลักสูตร ( X =4.15, S.D. = 0.64)  
      หลักสูตรมีความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ( X = 4.10 , S.D. = 0.70) หลักสูตรเป็นที่สนใจของชุมชน  
      ( X =4.00, S.D.=0.71) และ หลักสูตรมีความทันสมัย ( X =3.79, S.D. = 0.64) 
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1.2.2  ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

ด้านอาจารยผ์ู้สอน  แสดงดังตารางที่ 4   

 

ตารางท่ี 4  แสดงผลการประเมินด้านอาจารย์ผูส้อน 

หัวข้อประเมิน 
ความคิดเห็น 

Mean S.D. ความหมาย 

ด้านอาจารย์ผู้สอน 

1.   ความรู้ความสามารถ สอนในเนื้อหาที่ตรงกับวุฒิ  

      การศึกษาและประสบการณ์ 

2.   บุคลิกภาพของผู้สอน เป็นตัวอย่างและสัมพันธภาพ 

      กับนักศึกษา 

3.   สอนตรงกับแนวสงัเขปรายวิชาที่ก้าหนดไว้ 

4.   ใช้วิธีการสอน สื่อการสอนได้อย่างถูกต้องและ 

      เหมาะสม 

5.   เตรียมตัวในการสอนและมีความยืดหยุ่นในการสอน 

6.   การถ่ายทอดความรู้เนื้อหาและประสบการณ์ 

7.   สอนและจัดกจิกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

8.   การประเมินผลการเรียนรูเ้หมาะสม 

4.38 

 

4.58 

 

4.20 

4.00 

 

4.25 

4.35 

4.23 

4.23 

0.66 

 

0.54 

 

0.60 

0.75 

 

0.66 

0.69 

0.69 

0.73 

มาก 

 

มากที่สุด 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

                      จากตารางที่ 4 ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา                   
       ด้านอาจารย์ผู้สอน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 รายการ ได้แก่ บุคลิกภาพของผู้สอน               
       เป็นตัวอย่างและสัมพันธภาพ กับนักศึกษา ( X =4.58, S.D. = 0.54)  อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความรู้ความสามารถ               
       สอนในเนื้อหาที่ตรงกับวุฒิ การศึกษาและประสบการณ์ ( X =4.38, S.D. = 0.66) การถ่ายทอดความรู้เนื้อหาและ 
       ประสบการณ์ ( X =4.35, S.D. = 0.69) เตรียมตัวในการสอนและมีความยืดหยุ่นในการสอน ( X =4.25, S.D. =  
       0.66) สอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( X =4.23, S.D. = 0.69)  การประเมินผลการเรียนรู้ 
       เหมาะสม ( X =4.23, S.D. = 0.73) สอนตรงกับแนวสังเขปรายวิชาที่ก้าหนดไว้ ( X =4.20, S.D. = 0.60)                                  
       ใช้วิธีการสอน สื่อการสอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ( X =4.00, S.D. = 0.75)  1.2.3  ผลการประเมินหลักสูตร 
       ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ด้านนักศึกษา แสดงดังตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5  แสดงผลการประเมินด้านนักศึกษา 
 

หัวข้อประเมิน 
ความคิดเห็น 

Mean S.D. ความหมาย 
ด้านนักศึกษา 
1.   นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในเนื้อหาทีเ่รียน 
2.   นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ และประสบการณ์ใน 
      เนื้อหาที่เรียนใกล้เคียงกัน 
3.   นักศึกษามีความสนใจ ตั้งใจเรียน และใฝรู่้และ 
      กล้าแสดงความคิดเห็น 
4.   ความรู้ที่ได้รับตรงกบัความต้องการ 
5.   ความรู้ที่ได้รับสามารถน้าไปใช้ได้จริงในการท้างาน 
6.   ความรู้ที่ได้รับจาก ม.ศิลปากร เป็นที่ยอมรับของ 
      สถาบันและหน่วยงานอื่นๆ 
7.   สัมพันธภาพระหว่างท่านกบัอาจารย์ใน 
      ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
8.   สัมพันธภาพระหว่างการประสานงานระหว่าง 
      ท่านกับเจ้าหน้าที่ของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

3.46 
3.28 

 
3.84 

 
4.38 
4.38 
4.38 

 
4.51 

 
4.43 

0.67 
0.73 

 
0.99 

 
1.03 
0.62 
0.66 

 
0.59 

 
0.74 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มากที่สุด 

 
มาก 

 

จากตารางที่ 5 ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
      ด้านนักศึกษา     เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 1 รายการ ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่าง 
     ท่านกับอาจารย์ในภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ( X =4.51, S.D. = 0.59)  อยู่ ในระดับมาก ได้แก่  
      สัมพันธภาพระหว่างการประสานงานระหว่างท่านกับเจ้าหน้าที่ของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
      ( X =4.43, S.D. = 0.74)  ความรู้ที่ได้รับสามารถน้าไปใช้ได้จริงในการท้างาน ( X =4.38, S.D. = 0.62)   
       ความรู้ที่ได้รับจาก ม.ศิลปากร เป็นที่ยอมรับของสถาบนัและหน่วยงานอื่นๆ ( X =4.38, S.D. = 0.66)   
       ความรู้ที่ได้รับตรงกับความต้องการ( X =4.38, S.D. = 1.03) นักศึกษามีความสนใจ ตั้งใจเรียนและใฝรู่้และกล้า 
       แสดงความคิดเห็น ( X =3.84, S.D. = 0.99) อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในเนือ้หา 
       ที่เรียน ( X =4.46, S.D. = 0.67)  นักศึกษามีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ในเนื้อหาที่เรียนใกล้เคียงกัน 
       ( X =4.28, S.D. = 0.73) 
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1.2.4  ผลการประเมินหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ด้านกายภาพ  
         สภาพแวดล้อมและสื่อสนับสนุน แสดงดังตารางที ่6   

 
           ตารางท่ี 6  แสดงผลการประเมินด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมและสื่อสนับสนุน 

หัวข้อประเมิน ความคิดเห็น 
Mean S.D. ความหมาย 

ด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมและสื่อสนับสนุน 
1.   มีแหล่งหรือสถานที่ค้นคว้าความรู้ในเนื้อหาทีส่นใจ 
2.   มีหนังสือ ต้ารา เอกสารต่างๆ ที่ตรงกบัเนื้อหา 
      การเรียนการสอนทีส่นใจ 
3.   ภาควิชาฯ มีความพร้อมในการ ใหบ้ริการหนงัสอื   
      วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ แก่อาจารย์และนักศึกษา 
4.   ภาควิชาฯมีสิ่งอ้านวยความสะดวกและช่วยเหลือ 
      ด้านการเรียนการสอน เช่น ห้องค้นคว้า     
      (Study Room), คอมพิวเตอรส์้าหรับสืบค้นข้อมลู   
5.   ภาควิชาฯ  มีห้องปฏิบัติการในรายวิชาต่างๆ   
      สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  เช่น ห้อง 
      คอมพิวเตอร์, หอ้งถ่ายภาพ, ห้องบันทกึเสียง ฯลฯ 
6.   ภาควิชาฯมีโสตทัศนูปกรณ์สนบัสนุนการเรียน 
      การสอน การประชุมสมัมนาเพียงพอ 
7.   ด้านสถานที่ตั้งและบรรยากาศการเรียน  
      ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
8.   สิ่งแวดล้อมในห้องเรียน เช่น แสงสว่าง  
      ความเย็น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง เหมาะสม 
9.  ความสะดวกด้านแหล่งรับประทานอาหาร/อาหารว่าง 

3.84 
3.79 

 
3.33 

 
3.33 

 
 

3.33 
 
 

3.56 
 

4.07 
 
 

3.97 
 

3.33 

0.69 
0.72 

 
0.97 

 
1.06 

 
 

1.08 
 
 

1.05 
 

0.76 
 
 

0.80 
 

0.69 

มาก 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

ปานกลาง 

             
จากตารางที่ 6 ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  ด้าน

กายภาพ สภาพแวดล้อมและสื่อสนับสนุน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก 5 รายการ  ได้แก่ ด้าน
สถานที่ตั้งและบรรยากาศการเรียน ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
( X =4.07, S.D. = 0.76)  สิ่งแวดล้อมในห้องเรียน เช่น แสงสว่าง  ความเย็น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง เหมาะสม  
( X = 3.97, S.D. = 0.80) มีแหล่งหรือสถานที่ค้นคว้าความรู้ในเนื้อหาที่สนใจ ( X = 3.84, S.D. = 0.69) มีหนังสือ 
ต้ารา เอกสารต่างๆ ที่ตรงกับเนื้อหาการเรียนการสอนที่สนใจ ( X = 3.79, S.D. = 0.72) ภาควิชาฯ 
มีโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนการเรียน การสอน การประชุมสัมมนาเพียงพอ ( X =3.56, S.D. = 1.05)  อยู่ในระดับ
ปานกลาง 4 รายการ  ได้แก่ ความสะดวกด้านแหล่งรับประทานอาหาร/อาหารว่าง  ( X =3.33, S.D. = 0.69)  
ภาควิชาฯ มีความพร้อมในการ ให้บริการหนังสือ  วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ แก่อาจารย์และนักศึกษา  ( X =3.33, 
S.D. = 0.97)  ภาควิชาฯมีสิ่งอ้านวยความสะดวกและช่วยเหลือ ด้านการเรียนการสอน เช่น ห้องค้นคว้า   
( X =3.33, S.D. = 1.06)    ภาควิชาฯ  มีห้องปฏิบัติการในรายวิชาต่างๆ  สนับสนุนการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ  เช่น ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องถ่ายภาพ, ห้องบันทึกเสียง ฯลฯ( X =3.33, S.D. = 1.08)   
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1.2.5  ผลการประเมินหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ด้านการวิจัย 

(วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ) แสดงดังตารางที่ 7 
 

ตารางท่ี 7  แสดงผลการประเมินด้านการวิจัย (วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) 

หัวข้อประเมิน 
ความคิดเห็น 

Mean S.D. ความหมาย 

ด้านการวิจัย (วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) 

1.   มีความเป็นอิสระในการเลือกหัวข้อวิจัย 

2.   มีความเข้าใจในข้ันตอนกระบวนการวิจัย 

3.   ระยะเวลาในการท้าวิจัยเหมาะสม 

4.   มีปัจจัยสนบัสนุนการท้าวิจัย (งานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง/หนงัสอืเอกสารประกอบ/คอมพิวเตอรเ์พื่อ

การสบืค้น) 

5.   การควบคุมดูแลในการด้าเนินงานวิจัยของ

อาจารยท์ีป่รึกษา 

6.   ข้ันตอนกระบวนการสอบโครงร่าง (3 บท)  

7.   ข้ันตอนกระบวนการสอบจบ (5 บท) 

8.   การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก 

4.25 

4.20 

4.20 

3.66 

 

 

4.56 

 

4.25 

4.33 

4.23 

0.83 

0.75 

0.73 

0.85 

 

 

0.58 

 

0.77 

0.61 

0.65 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

 

มากที่สุด 

 

มาก 

มาก 

มาก 

 

จากตารางที่ 7 ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ด้านกายภาพ 
สภาพแวดล้อมและสื่อสนับสนุน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ ในระดับมากที่สุด 1 รายการ   

ได้แก่ การควบคุมดูแลในการด้าเนินงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษา ( X =4.56, S.D. = 0.58)  อยู่ในระดับมาก 7 

รายการ ได้แก่ ข้ันตอนกระบวนการสอบจบ (5 บท) ( X =4.33, S.D. = 0.61)  ข้ันตอนกระบวนการสอบโครงร่าง 

(3 บท)  ( X =4.25, S.D. = 0.77)  มีความเป็นอิสระในการเลือกหัวข้อวิจัย ( X =4.25, S.D. = 0.83)  การเลือก

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก ( X =4.23, S.D. = 0.65)  ระยะเวลาในการท้าวิจัยเหมาะสม ( X =4.20, S.D. 

= 0.73)  มีความเข้าใจในข้ันตอนกระบวนการวิจัย ( X =4.20, S.D. = 0.75)  มีปัจจัยสนับสนุนการท้าวิจัย 

(งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง/หนังสือเอกสารประกอบ/คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น) ( X =3.66, S.D. = 0.85) 
1.2.6  ผลการประเมินหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  ด้านความคาดหวังและ
คุณภาพบัณฑิต แสดงดังตารางที่ 8 
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ตารางท่ี 8  แสดงผลการประเมินด้านความคาดหวังและคุณภาพบัณฑิต 

หัวข้อประเมิน 
ความคิดเห็น 

Mean S.D. ความหมาย 

ด้านความคาดหวังและคุณภาพบัณฑิต  

1.   คาดว่านักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
      ภายหลังการจบการศึกษา 
2.   ต้องการให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนฯ 
      ส้าเร็จการศึกษาด้วยการท้าวิทยานิพนธ์ (Thesis) 
3.   ต้องการให้นักศึกษาส้าเรจ็การศึกษาด้วย 
      การท้าสารนิพนธ์ (Master Report) 
4.   ต้องการให้นักศึกษาส้าเรจ็การศึกษาด้วย 
      การท้ารายงาน (Report) ที่ไม่ใช่ลักษณะงานวิจัย 
      (Research) 
5.   ต้องการส้าเร็จการศึกษาด้วยการท้าวิทยานิพนธ์ร่วมกบั 
      การสอบประมวล ความรอบรู้( Comprehensive  
      examination) 
6.   มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาเป็นที ่
      ต้องการของหน่วยงาน    

4.51 
 

4.30 
 

3.56 
 
2.10 

 
 

3.33 
 

 
4.23 

 

0.54 
 

0.78 
 

1.12 
 
1.51 

 
 

1.36 
 

 
0.86 

 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มาก 
 

น้อย 
 
 

ปานกลาง 
 

 
มาก 

 
 

จากตารางที่ 8 ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
ด้านความคาดหวังและคุณภาพบัณฑิต เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 รายการ  ได้แก่ คาด

ว่านักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ภายหลังการจบการศึกษา ( X =4.51, S.D. = 0.54)อยู่ในระดับมาก 3 รายการ 

ได้แก่ ต้องการให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนฯ ส้าเร็จการศึกษาด้วยการท้าวิทยานิพนธ์ (Thesis) ( X =4.30, S.D. = 

0.78) มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาเป็นที่ต้องการของหน่วยงาน   ( X =4.23, S.D. = 0.86)  

ต้องการให้นักศึกษาส้าเร็จการศึกษาด้วยการท้าสารนิพนธ์ (Master Report) ( X =3.56, S.D. = 1.12) อยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ต้องการส้าเร็จการศึกษาด้วยการท้าวิทยานิพนธ์ร่วมกับการสอบประมวลความรอบรู้

( X =3.33, S.D. = 1.36)และอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ต้องการให้นักศึกษาส้าเร็จการศึกษาด้วยการท้ารายงาน 

(Report) ที่ไม่ใช่ลักษณะงานวิจัย (Research) ( X =2.10, S.D. = 1.51) 
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ตารางท่ี 9   ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการเลือกรายวิชาที่มีความส้าคัญในหลักสูตร  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  ตามความจ้าเป็นและการน้าไปใช้ 
 
รายวิชาบังคับ   ทั้ง 2 แผน แผน ก(2) และแผน ข  12 หน่วยกิต  คิดเป็นร้อยละ 
468 430  เทคโนโลยีกับการศึกษาร่วมสมัย 2(2-0-4) 84.6 
468 431  การออกแบบกราฟิกส้าหรบัระบบสื่อการสอน 3(3-0-6) 89.7 
468 432  การบริหารและนเิทศงานสื่อการศึกษา 2(2-0-4) 82 
468 433  การวิจัยทางเทคโนโลยกีารศึกษา 3(3-0-6) 94.8 
468 434  สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 2(2-0-4) 94.8 

  
รายวิชาเลือก    แผน ก(2)    จ้านวนไม่น้อยกว่า               13 หน่วยกิต 
           แผน ข         จ้านวนไม่น้อยกว่า                 19 หน่วยกิต 

คิดเป็นร้อยละ 

462 411  การออกแบบการสอน 3(2-2-5) 79.4 
468 440  การผลิตรายการวิทยเุพื่อการศึกษา  2(1-2-3) 61.5 
468 441  การผลิตรายการโทรทัศน์และวีดิทัศน์เพือ่
การศึกษา 

2(1-2-3) 79.4 

468 442  เทคนิคการออกแบบและการผลิตแผ่นโปร่งใส
ข้ันสูง 

3(3-0-6) 38.4 

468 443  การผลิตสไลด์เพือ่การศึกษา 3(3-0-6) 35.8 
468 444  การผลิตสื่อสิง่พิมพ ์ 2(1-2-3) 79.4 
468 445  สื่อสารมวลชนส้าหรับการศึกษานอกระบบ 2(2-0-4) 41 
468 446  การสื่อสารการศึกษา 2(2-0-4) 53.8 
468 447  การใช้สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์ 2(1-2-3) 61.5 
468 448  สื่อส้าหรบัการศึกษารายบุคคล 2(2-0-4) 61.5 
468 449  คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการพฒันา 2(1-2-3) 92.3 
468 450  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2(1-2-3) 79.4 
468 451  คอมพิวเตอร์กราฟกิส้าหรบัสือ่การเรียนการ
สอน 

2(1-2-3) 89.7 

468 452  เทคนิคการน้าเสนอสารสนเทศ 2(2-0-4) 76.9 
468 453  การประยุกต์ศิลปะส้าหรับงานเทคโนโลยี
การศึกษา 

2(2-0-4) 61.5 

วิทยานิพนธ์  ส าหรับแผน ก(2) 
468 540  สารนิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 82 
สารนิพนธ์   ส าหรับแผน ข 
468 540  วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 76.9 
วิชาภาษาต่างประเทศประจ าสาขาวิชา 
466 422  ภาษาอังกฤษส้าหรบั
นักศึกษา 
             ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต          

มีค่าเทียบเท่า 2(2-0-4) 82 

การสอบประมวลความรู ้
แผน ก(2)  ไม่มีการสอบประมวลความรู ้
แผน ข   นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรอบรู้ ภายหลงัที่ 

เรียนรายวิชาครบตามที่ก้าหนดไว้ในหลกัสูตร และในการสอบประมวลความรอบ
รู้ก้าหนดให้สอบเฉพาะในสายวิชาหลกั คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

76.9 
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จากตารางที่ 9  พบว่าผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการเลือกรายวิชาที่มีความส้าคัญในหลักสูตร สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา  ตามความจ้าเป็นและการน้าไปใช้ ดังนี้ รายวิชาบังคับ ได้แก่  468 433 การวิจัยทาง
เทคโนโลยีการศึกษา และ 468 434 สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (ร้อยละ 94.8 ) รองลงมา  
คือ 468 431 การออกแบบกราฟิกส้าหรับระบบสื่อการสอน (ร้อยละ 89.7)  468 430 เทคโนโลยีกับการศึกษา
ร่วมสมัย (ร้อยละ 84.6)  และ468 432 การบริหารและนิเทศงานสื่อการศึกษา (ร้อยละ 82)  รายวิชาเลือก ได้แก่  
468 449 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการพัฒนา (ร้อยละ 92.3)  รองลงมา คือ 468 451 คอมพิวเตอร์กราฟิก
ส้าหรับสื่อการเรียนการสอน (ร้อยละ 89.7)  468 540 การค้นคว้าอิสระ และ 466 422  ภาษาอังกฤษส้าหรับ
นักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ร้อยละ 82) 462 411 การออกแบบการสอน , 468 441การผลิตรายการ
โทรทัศน์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา , 468 444 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และ 468 450 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
(ร้อยละ 79.4)  468 452 เทคนิคการน้าเสนอสารสนเทศ, 468 540  วิทยานิพนธ์ และการสอบประมวลความรู้ 
(ร้อยละ 76.9)  468 440 การผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษา, 468 447 การใช้สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์,  
468 448 สื่อส้าหรับการศึกษารายบุคคลและ 468 453 การประยุกต์ศิลปะส้าหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา  
(ร้อยละ 61.5)  468 446 การสื่อสารการศึกษา (ร้อยละ 53.8)   468 445  สื่อสารมวลชนส้าหรับการศึกษานอก
ระบบ (ร้อยละ 41)  468 442  เทคนิคการออกแบบและการผลิตแผ่นโปร่งใสข้ันสูง(ร้อยละ38.4)  
และ 468 443  การผลิตสไลด์เพื่อการศึกษา (ร้อยละ 35.8)      

 
ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

   จุดแข็ง ของภาควิชา คือ  
1. อาจารย์ให้ความช่วยเหลือ มีความรักและหวังดีต่อศิษย์ มีภูมิรู้ ภูมิธรรมอย่างมาก  
2. การยอมรับในกรอบความคิดของนักศึกษา อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาคปกติ                

หรือภาคพิเศษ 
3.ควรเพิ่มการติดตามผลงานของนักศึกษาเป็นระยะๆ และมกีารรายงานความก้าวหน้า  

   เพื่อกระตุ้นการท้างานของนกัศึกษาและก้าหนดเป็นตารางในการพบอาจารย์ 
4.เวลาเรียนในบางรายวิชาน้อยเกินไป 
5.เพิ่มอปุกรณ์ให้สามารถฝึกได้ครบรายบุคคล และพัฒนาหอ้งปฏิบัติการใหท้ันสมัย 
6.ควรมีการสัมมนาก่อนจบการศึกษา เพื่อฝึกทักษะหรอืพัฒนาบุคลิกภาพใหม้ีความสามารถใน 

   การท้างานร่วมกับผู้อื่น 
8.รายวิชาการบริหารงานเทคโนฯ ควรสอนให้นักศึกษาจัดทา้แผนงานโครงการ ทีเ่ป็นรูปธรรม 

   ปฏิบัติได้จริง ตลอดจนสอนเรื่องระบบคุณภาพและเทคนิคการวางแผน 
9.ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ควรเชิญอาจารย์ / ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นอาจารย ์

   ให้กับนักศึกษา ตามความจ้าเป็นและตามโอกาสในรายวิชาต่างๆ 
10.ให้เสนอหัวข้อได้ต้ังแต่ภาคเรียนที่ 1ตั้งแต่เข้าเรียน เพื่อที่นักศึกษาจะได้จบพร้อมกบัการเรียน 

   ตามหลักสูตร 
11.ภาควิชาควรมีเว็บไซต์ของตนเองเพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาและเป็นสื่อ 

   สมัพันธ์กับนักศึกษา ศิษย์เก่า และผูส้นใจทั่วไป 
12.ควรมีการประชาสมัพันธ์ในทุกๆด้านในรูปแบบของสื่อต่างๆอย่างตอ่เนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง

ของงานวิจัยและเรื่องอื่นๆของภาควิชาเทคโนฯ 
13.ควรจัดให้มีการดูงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาตามที่ต่างๆ 

  14.ควรมีห้องพักส้าหรับนักศึกษาได้พบปะหรอืสบืค้นข้อมลู 
ผลการประเมินตามความคิดเห็นของผู้ใช้มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา   
มีข้อสรปุ ดังนี ้
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1. สมรรถภาพของมหาบัณฑิต   
1.1 ความสามารถด้านวิชาการ 

 ความสามารถด้านวิชาการดี แม่นย้าทางเนื้อหา เช่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อ 
การเรียนการสอนมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีจากการสอนโดยน้าความรู้สู่ผู้เรียนและมีความก้าวหน้า 
มากขึ้นกว่าก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 
ความสามารถทางวิชาการที่ชัดเจนของมหาบัณฑิต  คือผลงานวิจัยสารนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ 
เป็นผู้น้าทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษาในหน่วยงาน  โดยน้าความรู้ และแนวคิดทางวิชาการ และความรู้
ทางเทคโนโลยีการศึกษา  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเผยแพร่แก่ผู้ร่วมงาน 
เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ตลอดจนการเข้ามีส่วนร่วมแนะน้าการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  การ
ติดตามงานวิชาการที่รับมอบหมาย การเข้าอบรม สัมมนาทางวิชาการอยู่เสมอๆ 
เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้เร็ว เข้าใจง่าย มีความคิดรวบยอดดี 
 ความสามารถด้านวิชาการทางเทคโนโลยีการศึกษา (ปฏิบัต)ิ 
การปฏิบัติข้ึนกับทักษะการปฏิบัติของแต่ละคน  ซึ่งไม่เท่ากัน  ควรเพิ่มประสบการณ์ทั้งเนื้อหา  
วิธีการและการใช้อุปกรณ์ 
ด้าเนินการโครงการพัฒนาโครงการต่างๆ ในองค์กร ซึ่งมาจากผลของความสามารถทางวิชาการ  มีความสามารถ
ด้านปฏิบัติการในสถานสถานศึกษา เช่น การด้าเนินการด้านศูนย์สื่อ  
การผลิตสื่อ ความสามารถด้านการปฏิบัติ  ข้ึนกับตัวแปรด้านเพศ  เช่น เพศชายมักมีความสามารถด้ านการใช้
อุปกรณ์เหนือกว่าเพศหญิง  เพศหญิงมีความสามารถด้านการวิเคราะห์เนื้อหามากกว่าเพศชาย 
 ความสามารถด้านวิชาการเชิงประยุกต์ใช้ (Application) 
มีการน้าความรู้ไปประยุกต์  ปรบัใช้ต่อองค์กร 
เป็นผู้มีความสามารถด้านวิชาการ  ทั้งทฤษฎี  ปฏิบัติ  และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ได้   
เป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่น  สามารถปรับตัวรวดเร็ว 
 

1.2 ความสามารถด้านการวิจัย 
 น้าความรู้ด้านการวิจัยไปท้าการวิจัยปฏิบัติการ (Action  Research)  เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน 
 ช่วยเหลือโรงเรียน  หรือหน่วยงานในด้านการวิจัยในระดับหน่วยงาน 
มีการด้าเนินการท้าวิจัยในช้ันเรียนของตนเอง เหนือกว่าเพื่อนครูที่ไม่ได้จบปริญญาโท น้าความรู้ด้านการวิจัยมาใช้
เพื่อประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนของตน ตลอดจนน้าไปเผยแพร่   เป็นที่ปรึกษา และช่วยเหลือ
เพื่อนครูที่สนใจด้านวิจัยด้วย ตลอดจนมีการกระตุ้นให้เกิดความสนใจด้านวิจัย มีการด้าเนินงานวิจัยต่างๆ เช่นการ
หาข้อมูลพื้นฐานเพื่อน้าผลมาจัดหาอุปกรณ์ตอบสนองความต้องการของบุคลากรในสถานศึกษา  และมีการ
ประเมินผลการใช้งาน มีความสามารถด้านการวิจัยมากข้ึน  แตกต่างจากก่อนเรียนอย่างชัดเจน  บางท่านไม่ค่อย
คิดด้านวิจัย และการแสวงหาความรู้ใหม่  

 

1.3 ความสามารถด้านการบริหาร   
 ความสามารถในระดับจลุภาค ( Micro)  โดยผลิตสือ่เอง บรหิารการใช้สื่อตนเอง 
 ความสามารถในระดับมหภาค (Macro)  จัดต้ังศูนย์สือ่  จัดท้าโครงการพฒันาสื่อของโรงเรียน 
 มีภาวะผู้น้าการบรหิารจัดการ  ( Change agent )  ในการใช้สื่อในโรงเรียน  หน่วยงาน  

-   เป็นหัวหน้างาน ICT ในโรงเรียน ช่วยท้าให้ครูเข้าใจกระบวนการ ICT  ในโรงเรียน 
-   บริหารจัดการให้นักเรียนที่สนใจ มาท้างาน ICT ร่วมกับครูได้  
-   เป็นหัวหน้าด้านการบริหารการจัดการด้านการใช้สื่อในโรงเรียน เช่น กระตุ้นโดย 
ท้าให้ดูเป็นตัวอย่างให้หมวดวิชาอื่นๆท้าตาม  แต่บางคนยังมีความไม่ชัดเจนด้านการจัดการสื่อของ

โรงเรียนแต่เด่นชัดด้านการบริหารการจัดสื่อของตนเอง  
-   เป็นผู้วางระบบ การดูงานสื่อในโรงเรียน 
-   ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน-ผู้บริหาร ให้เป็นผู้น้าด้านการใช้สื่อในโรงเรียน 
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-   มหาบัณฑิตบางคนมีความสามารถด้านเทคนิคและความสามารถในการจัดการ   และให้ความส้าคัญ
กับการบรหิารจัดการเฉพาะด้านเท่านั้น ควรพัฒนาให้มีความสามารถ ในการจัดการหลายด้าน และที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กบังานในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา    
 

1.4 บุคลิกภาพของมหาบัณฑิต 
 มีมนุษยสัมพันธ์ 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ 
 มีความเป็นผู้น้า 
 มีการแกป้ัญหา 
 มีการอทุิศตน 
 มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
- บุคลิกภาพดี  เหมาะสมกับการเป็นมหาบัณฑิต  วางตัวใช้ได้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ 
        เพื่อนร่วมงาน 
- มีแรงจูงใจด้านการพฒันาตนเองไม่หยุดนิง่ 
- มีความเป็นผู้น้า 
- มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ด ี
- มีความเสียสละอุทิศตน  ต่อองค์กร 
- มีความสามารถด้านการประสานงาน  อัธยาศัยดี  จริงใจ  

 
2.  ผลงานของมหาบัณฑิต  

 ความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน/ ผู้บังคับบญัชา/ ผู้ใต้บังคับบัญชา  ต่อมหาบัณฑิต ( รู้สึกอย่างไร) 
 การยอมรับด้านความรู้ความสามารถของมหาบัณฑิต 
 ประสิทธิภาพ  

- เพื่อนร่วมงาน มีความรู้สึกที่ดีต่อมหาบัณฑิต เช่น ได้เป็นหัวหน้าหมวดโดยการเลือกตั้ง   
- เมื่อลาออกมาก็ได้รบัการเลอืกเข้ามาใหม่ เป็นต้น  
- ได้รับการยอมรับต่อผู้บงัคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ในสถานศึกษา ตลอดจนระดบั 

     เขตการศึกษา 
   - มหาบัณฑิตมีการพัฒนาตนเองอยูเ่สมอ โดยการเข้าอบรมสัมมนา 

      - มีความสามารถในการปรับตัวได้และมีความยืดหยุ่นสงู ท้างานร่วมกบัอื่นได้ดี  
 

 
           3. การเปรียบเทียบมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันอ่ืน  
 ภาพลักษณ์มหาบัณฑิต  ด้วยการผลิตสื่อได้ อยู่ในระดบัแนวหน้า 
 มหาบัณฑิตมีคุณภาพดี  ศิษย์เก่าดีไม่แพ้สถาบันอื่น  
 ผู้ใช้มหาบัณฑิตมีความพึงพอใจว่า“ผลิตมาดี”สร้างบัณฑิตมคีวามรู้ดีและปฏิบัติได้ มีช่ือเสียงว่า จบยากทีสุ่ด  
 อยากให้คงเอกลักษณ์ไว้  รักษาคุณภาพมหาบัณฑิตไว้  
 สร้างมหาบัณฑิตให้วิจัยแบบรู้จริงรู้ลกึ  สอนผู้อื่นได้ 
 เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ  มหาบัณฑิตทางเทคโนโลยกีารศึกษา  ศิลปากร  “น้าเสนอแนวคิดได้ สู้คนอื่น

ได้ มองว่ามีลักษณะเด่น” 
 อาจารย์มกีารติดตามดูแล ได้รับความเอือ้อาทรจากอาจารย ์แม้จบการศึกษาแล้ว 
 มีคุณภาพในกระบวนการผลิตมหาบัณฑิต          
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 มหาบัณฑิตมีความแกร่งกล้าทางวิชาการ บางท่านแสดงความเห็นว่า ภาพรวมของมหาบัณฑิตดี  ไม่ต่างจาก
สถาบันอื่น คือ “ใช้งานได้ใกล้เคียงกัน”  

 

4. ภาพลักษณ์ของมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร  ต่อการรับรู้ 
ของท่านเป็นอย่างไร   
 ภาพลักษณ์มหาบัณฑิตดี  สถาบันผลิตมาดี 
 มีการติดตามศิษย์เก่าที่จบการศึกษา 
 ผลผลิตดี  มีความเด่น 

 

ตอนท่ี 2  ผลการประเมินแนวทางการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
2.1 ผลการประเมินแนวทางการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ ชาเทคโนโลยีการศึกษา                    
ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ แบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ 1) ลักษณะของหลักสูตร   
2) ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาหลักสูตร และ 3) ข้อเสนอแนะรายช่ือวิชา 

  
การพัฒนาหลักสูตรเก่า 
1. ควรค้านึงถึงศักยภาพของหน่วยงานและความต้องการ วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต 
2. ความต้องการของหลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 บัณฑิตที่เป็นนักผลิตสื่อ 
 บัณฑิตที่มีความสามารถในการบริหารงานเทคโนโลยีการศึกษา/ภาวะการเป็นผู้น้า 
 บัณฑิตที่สามารถออกแบบการสอน 
 บัณฑิตที่สามารถวิจัยได ้
 บัณฑิตที่สามารถแกป้ัญหาเกี่ยวกบัเทคโนโลยกีารศึกษา  ตามทันเทคโนโลยี 
 บัณฑิตที่มจีริยธรรมของนักเทคโนโลย ี
3. เขียนตารางแสดงศักยภาพของแต่ละแผนการเรียน 

      ตัวอย่าง แผน ก  เน้น   การวิจัยในลักษณะวิทยานิพนธ์ 12    หน่วยกิต 
      ตัวอย่าง แผน ข  เน้น   การวิจัยในลักษณะสารนิพนธ์   6    หน่วยกิต 

      แต่ ทั้ง 2 แผน สามารถศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกได ้
 

1. ลักษณะของหลักสูตร 

 หน่วยกิตประมาณ 36 – 39 หน่วยกิต 
 ลดรายวิชาแกนพื้นฐานของคณะศึกษาศาสตร์ลง  
 เพิ่มรายวิชา คอมพิวเตอร์ (เน้นการออกแบบ) 
 ศึกษาจากตลาดแรงงาน(เน้นการออกแบบทางคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยสีารสนเทศ 

      นักฝึกอบรม) 
 เพิ่มความรูท้ี่เกี่ยวกบัการวิจัยอย่างหลากหลาย 

 บูรณาการรายวิชาทักษะต่าง ๆ เช่น แผ่นใส, สไลด ์

 เพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เพิ่มรายวิชาที่เป็นจุดเด่นทางภาควิชา เช่น การออกแบบ กราฟิก ศิลปะ นกัปฏิบัติการสือ่ นักวิชาการ/วิจัย 
โดยหาสัดส่วนให้เหมาะสม 
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 รายวิชาบังคับ/แกน เป็นรายวิชาหลักที่ต้องการเน้น 

 รายวิชาเลือก เป็นรายวิชาอื่น ๆ ที่ควรมีการบรูณาการรายวิชา 

 เพิ่มรายวิชานวัตกรรมใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 อาจท้าเป็นกลุ่มสาขาทางเลือก เช่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสื่อการศึกษา สื่อการฝึกอบรม                  
สาขาการออกแบบการสอน การออกแบบบทเรียน การออกแบบสือ่ 

 นักศึกษาที่ไม่ได้จบปรญิญาตรทีางเทคโนโลยีการศึกษาควรให้เรียนรายวิชาแกนทางเทคโนโลยีการศึกษาเพิ่ม 

 การเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น  ผ่านทางสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (Online learning) 

 เน้นรายวิชาที่ออกแบบเกี่ยวกับการออกแบบการสอน  การออกแบบสื่อ 

 มีเรียนรู้เกี่ยวกับทกุสื่อการศึกษา 

 มีการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 มีรายวิชาการบริหารจัดการความรู้  วิชาการจัดการศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ 
 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 

1.  รายวิชา วิดิทัศน์ ควรเปลี่ยนช่ือเป็น Moving Images 

2.  รายวิชาแผ่นใส ควรบูรณาการกบัรายวิชาสื่ออื่น ๆ เป็นลักษณะรายวิชาMultimedia 

3.  มีรายวิชาการออกแบบและการพฒันาสือ่การสอน 

4.  มีกลุ่มรายวิชาพื้นฐานเพิ่ม ส้าหรบัผูเ้รียนที่ไม่จบปริญญาทางการศึกษา หรือ 

                 ปริญญาทางเทคโนโลยกีารศึกษา 

5.  ให้เห็นความแตกต่างของรายวิชาที่เรียนระดับปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปริญญาเอก 

3. ข้อเสนอแนะรายชื่อวิชา 
1.  เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย 

      (เพิ่มความรู้เกี่ยวกบัจริยธรรมและลิขสิทธ์ิทางการศึกษา) 
2.  การออกแบบระบบการเรียนการสอน 

 3.  การออกแบบสื่อการเรียนการสอน 
 4.  การออกแบบการอบรมและพัฒนา 
 5.  การบรหิารจัดการงานเทคโนโลยกีารศึกษา (เพิม่จริยธรรม, วิชาการจัดการความรู้) 
 6.  การบรหิารงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 

7.  การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 
8.  การประเมินทางเทคโนโลยกีารศึกษา 
9.  การผลิตสื่อ, ภาพ, กราฟกิ Multimedia, CAI 

          10.  การผลิตสื่ออเิล็กทรอนิกส์ VDO, TV 
          11.  การเผยแพร่และยอมรบันวัตกรรมสารสนเทศ การสือ่การศึกษา 
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          12.  การออกแบบทางศิลปะ 
 

นอกจากนี้จากการสรุปผลการสนทนากลุ่มผู้ เ ช่ียวชาญ  ได้เสนอความคิดเห็นโครงสร้างหลกัสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ควรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา โดยโครงสร้างของหลกัสูตร   
ก้าหนดใหจ้้านวน 36-39  หน่วยกิต   
ตัวอย่าง   หลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา   เรียน  36  หน่วยกิต 

              หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เรียน 39 หน่วยกิต 
 

2.1 ผลการประเมินแนวทางการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
ตามความคิดเห็นของอาจารย์พิเศษ 
 

1. รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโทในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
-   ควรเพิ่มการเรียนเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพและสามารถน้าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
-   ควรเพิ่มเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคลอ้งกบัสงัคม และบรบิทที่เปลี่ยนแปลงไป 
-   ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกบัการเป็นนักเทคโนโลยทีี่มีความสามารถในวงกว้างกว่า  การเป็น 

นักเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียน 
-  ควรเพิ่มรายวิชาที่ขยายศักยภาพของสื่อ  และวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา  ในการท้างานทัง้ใน

หน่วยงานของรัฐและเอกชนต่าง ๆ  
-   ควรเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับการวางแผนงาน  การวางโครงการ 
-   ควรเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับลิขสิทธ์ิทางปญัญา 
-   ควรเพิ่มรายวิชาเลือกให้มากขึ้น 
-  ควรเน้นความส้าคัญของรายวิชาวิจัยเทคโนโลยีการศึกษาและการท้าวิทยานิพนธ์  ที่ท้าให้เกิดการวิจัย

ใหม่ ๆ เพื่อสร้างช่ือเสียงใหก้ับภาควิชาฯ 
-  ควรปรับปรงุข้ันตอนในการตรวจสอบการท้างานวิจัยวิทยานิพนธ์เป็นระยะ ๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

จบการศึกษา  ภายใน 2 – 3 ปี  
-  ควรมีการน้าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ที่แสดงต่อสารธารณะเพื่อเผยแพร่งานวิจัยในวงกว้าง    
-  ควรใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก และวิทยากร  ในลักษณะทวิภาคี 

2. งานวิจัยวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ควรเป็นลกัษณะ 

- ควรมีงานวิจัยหลากหลายรปูแบบ ได้แก่ งานวิจัยเชิงปริมาณ วิจัยเชิงคุณภาพ วิจัยเชิงประยุกต์                     
วิจัยเชิงนโยบายและอื่น ๆ  

- ควรมีงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อน้าไปประยุกต์ใช้จริงและการไดร้ับทุนสนับสนุน
งานวิจัย 

- ควรมีงานวิจัยแบบสร้างเครือข่าย  ร่วมกบัหน่วยงานอื่น  
- ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนงานวิจัย         

2.2  ผลการประเมินแนวทางการพัฒนาหลกัสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาตามความ
คิดเห็นของมหาบัณฑิต   
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1. รายวิชาใหม่ท่ีต้องการเพ่ิมในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุงใหม่) 

- ปรัชญาเทคโนโลยีการศึกษา 
- เทคโนโลยีกับสหวิทยาการ 
- บูรณาการเทคโนโลยีกบัการพัฒนาสังคม 
- เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
- เทคโนโลยีการศึกษากบัการพัฒนา 
- การศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยกีารศึกษา 
- การบริหารทรัพยากรทางการเรียนรู ้
- การบริหารโครงการเทคโนโลยีการศึกษา 
- การจัดระบบสารสนเทศสื่อการสอน 
- การบริหารสือ่การศึกษาบนเครอืข่าย 
- จิตวิทยาการเรียนการสอน 
- การจัดนิทรรศการเพื่อการศึกษา 
- บุคลิกภาพนักเทคโนโลยีสมัยใหม ่
- การฝกึอบรมบุคลากร 
- การออกแบบเว็บไซต ์
- การผลิตสือ่ปฏิสมัพันธ์ 
- การผลิต E-book, E-Learning 
- เทคนิคการน้าเสนอข้ันสูง 
- กราฟิกและแอนนิเมช่ัน 
- การผลิตหนงัสอืปฐมวัย 
- การผลิตสือ่ช้ันปฐมวัย, ประถม, มัธยม 

 
 

 
2. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

- ควรเพิ่มรายวิชาด้านที่เกี่ยวข้องกบัการน้าความก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับการศึกษา 
ในยุคปัจจบุัน 

- ควรเพิ่มรายวิชาด้านที่เกี่ยวข้องกบัการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการออกแบบการเรียนรู ้
- ควรผสมผสานความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกบันิเทศศาสตรม์ากขึ้น เพราะบางรายวิชาคล้ายกับของนิเทศศาสตร์ 
- ควรให้ผู้เรียนที่ไมม่ีพื้นฐานในวิชาเทคโนฯเรียนเพิ่มเตมิ สังเคราะห์ความเช่ือมโยงของหลักสูตร ระหว่าง  

ป.ตรี – ป.โท – ป.เอก เพื่อก้าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
- ระดมความคิดเห็นจัดสัมมนาหลกัสูตร 
- อยากให้สอดคล้องกับความต้องการของสงัคมในปจัจบุันและความต้องการของตลาดแรงงาน 
- ให้นักศึกษาทุกหลกัสูตรท้าวิทยานิพนธ์ 
- ทุกรายวิชาน่าจะมีภาคปฏิบัติให้มากกว่าเดิม เน้นการปฏิบัตไิด้จริงสามารถน้าไปใช้ได้จริง 
- ทุกรายวิชาควรเน้นกระบวนการคิดและการออกแบบ 
- ควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
- เน้นสร้างนวัตกรรมโดยใช้ภูมิปญัญาไทยมากขึ้น 
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- เพิ่มการปฏิบัตจิรงิเกี่ยวกับระบบเครอืข่าย, E-Learning 
- เพิ่มเทคนิคการน้าไปใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
- จัดห้องปฏิบัติการใหม้ากขึ้นและทันสมัย 
- บางรายวิชาควรได้รับการพฒันาจนเกิดทกัษะรายบุคคล 
- เปิดรบัสมัครอาจารย์ในรายวิชาที่ขาด 
- ขยายห้องจัดเกบ็สื่อ ยืมเรียน และจัดเจ้าหน้าที่เพิ่ม 
- ขยายห้องสืบค้นข้อมลูเฉพาะสาขา 
- เพิ่มรายวิชาเลือกที่ทันสมัย 

 3. แนวโน้มการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  
แนวโน้มการท้าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของของมหาบัณฑิตสาขาเทค โนโลยีการศึกษา ในอนาคตเป็นรูปแบบใด                 
และควรมีลักษณะขั้นตอนกระบวนการอย่างไร 

- ท้างานวิจัยร่วมกับงานวิจัยของอาจารยท์ี่ปรึกษา 
- ท้างานวิจัยในหัวข้อทีห่น่วยงานสนบัสนุนงบประมาณ 
- ท้างานวิจัยในหัวข้อตามโจทยท์างส้านักงานวิจัยเพื่อพฒันาประเทศ 
- นักศึกษาควรมีอิสระในการเลือกหัวข้องานวิจัย 
- นักศึกษาต้องมีความเป็นอิสระในการเลือกที่ปรึกษาเองโดยภาควิชาไม่ควรจัดให้ 
- ควรมีหน่วยงานใหก้ารสนับสนุน ทั้งภาครัฐ/เอกชน 
- เน้นการประชาสัมพันธ์งานวิจัยของนักศึกษาและภาควิชาอย่างกว้างขวาง 
- ควรให้นักศึกษาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในปีแรกของการศึกษาและจบการศึกษา 

    ใน 2-3 ป ี
- เน้นวิจัยเชิงคุณภาพมากข้ึน 
- การท้าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เพือ่แก้ไขปัญหาการศึกษาได้จริง 
- ควรเปิดกว้างให้มากกว่าการหาแค่ประสิทธิภาพสื่อ 
- เป็นการวิจัยทัง้ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
- การท้าวิจัยลักษณะวิทยานิพนธ์มปีระโยชน์มากควรให้นักศึกษาท้าทุกคน 
- เน้นกระบวนการวิจัยที่ใหผู้้วิจัยได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์มากขึ้น 
- ควรเน้นในเรือ่งของความเข้าใจในข้ันตอนของการหาความรูใ้หม่ของการวิจัยโดยการปฏิบัติจริง 

 
 
 

2.3 ผลการประเมินแนวทางการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาตามความ 
คิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต  

 

ความต้องการให้ปรับ/หรือเพ่ิมเติมเน้ือหา/รายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาด้านใดบ้าง  

- หน่วยงานคาดหวังว่า  มหาบัณฑิต “ต้องมีความรู้ที่ทันสมัย” เช่นความสามารถในการใช้เครื่องมือใหม่                    
มีฐานความคิด / ด้านวิชาการดี  
- ควรปรับหลักสูตรเพิ่มเนื้อหา  เช่น  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
- การจัดท้าและออกแบบเนื้อหา การเขียนสคริปต์ เพราะมีเทคนิคดี 
- ด้านการด้าเนินเรื่องและความคิดสร้างสรรค์ / หลักสูตรควรบูรณาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
และทักษะด้านต่างๆ ให้ผสมผสานกัน / เน้นให้มีความสามารถด้านการสื่อสาร 
- ควรเน้นด้านการจัดการให้มากขึ้น เพราะด้านวิชาการดีแล้ว 
- ควรมีรายวิชาด้านการเป็นผู้น้าความเปลี่ยนแปลง 
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- ควรมีการฝึกงานให้มากขึ้น (Internship) 
 

แนวทางการพฒันาหลักสตูรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา 

จุดเด่นของหลักสูตร 

1. ความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 
2. อาจารย์ให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดและเท่าเทียมกบันักศึกษาทุกหลักสูตร  
      (ภาคปกติ  ภาคพิเศษ  ภาคความร่วมมือ) 

3. นักศึกษามีความสามารถในการน้าเสนอและสือ่สารได้ดี 
4. นักศึกษามีความสามารถทั้งทางทฤษฎี  ปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ 
จุดท่ีควรเพ่ิมเติมและปรับปรุง 

1. เพิ่มเนือ้หาให้ทันสมัยสอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
2. เพิ่มเนือ้หาเกี่ยวกับการเป็นนักเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความสามารถในวงการต่าง ๆ มากกว่าในโรงเรียนหรือ

หน่วยงานรัฐ 
3. เพิ่มเนือ้หาที่เกี่ยวกบัลิขสิทธ์ิทางปัญญา 
4. เพิ่มรายวิชาเลือกให้มากขึ้น 
5. เพิ่มการศึกษาดูงานเทคโนโลยกีารศึกษานอกสถานที่ 
6. เพิ่มการท้าวิจัยให้มรีูปแบบหลากหลาย 
7. ควรปรับปรุงข้ันตอนการสอบหัวข้อ การติดตามการท้าวิจัย การสอบจบวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระเพื่อให้

นักศึกษาสามารถจบการศึกษาภายใน 2-3 ป ี
8. ควรมีการน้าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์แสดงต่อสารธารณ  และเวทีแลกเปลี่ยนงานวิจัย 
9. ควรมีงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาคผนวก ง 

                         ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนกุรรมการพิจารณาหลักสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ 

                            สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา  หลักสตูรปรบัปรุง (พ.ศ.2561) 
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ภาคผนวก จ 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมกับหลักสตูรปรบัปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลกัสูตรปรับปรุง 

1.เปรียบเทียบโครงสร้างของหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 

แผน ก แบบ ก 2 
รายวิชาบังคับพื้นฐาน                          6  หน่วยกิต 
รายวิชาบังคับ                                 12  หน่วยกิต 
รายวิชาเลือก     จ้านวนไม่น้อยกว่า         6  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)          12  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาพื้นฐาน                                   6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ                                   12  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  จ้านวนไม่น้อยกว่า              6  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์      (มีค่าเทียบเท่า)               12  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

แผน  ข 

รายวิชาบังคับพื้นฐาน                          6  หน่วยกิต 
รายวิชาบังคับ                                 12  หน่วยกิต 
รายวิชาเลือก     จ้านวนไม่น้อยกว่า       12  หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)            6  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

แผน ข 

หมวดวิชาพื้นฐาน                                   6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ                                   12  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก   จ้านวนไม่น้อยกว่า           12  หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)                 6  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
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2. เปรียบเทียบรายวิชา  

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  (เดิม)    

464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา   3(3-0-6) 
464 451 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา          3(3-0-6) 

รายวิชาพ้ืนฐาน   

464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา       3(3-0-6) 
464 461 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา              3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับ  (เดิม) 
 

468 430 เทคโนโลยีกบัการศึกษาร่วมสมัย        3(3-0-6) 
468 431 การออกแบบกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก              
            เพื่อการศึกษา                             3(3-0-6) 
468 433 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยกีารศึกษา             
                                                         3(3-0-6) 
468 434 สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา   
                                                        3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับ  (ใหม่) 

468 540 เทคโนโลยีกบัการศึกษาร่วมสมัย           3(3-0-6) 
468 541 การออกแบบกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก 
            เพื่อการศึกษา                                 3(3-0-6) 
468 542 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยกีารศึกษา            
                                                              3(3-0-6) 
468 543 สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา                             
                                                              3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีรวมกันสร้างวิชาใหม ่

468 431 การออกแบบกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อ 
            การศึกษา                                  3(3-0-6)                         

 

468 431 การออกแบบกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อ 
             การศึกษา                                    3(3-0-6)                                                                           

รายวิชาเลือก   

468 444 สื่อสิ่งพมิพ์ดิจทิัล                          3(3-0-6)                             

468 450 คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเพื่อการศึกษา  3(3-0-6)             
468 441 การผลิตวีดิทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา  3(3-0-6)             
468 411 การออกแบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษา  
                                                         3(3-0-6) 
 
468 445   การผลิตสื่อการเรียนรู้เพือ่สื่อสารมวลชนและ 
              การศึกษานอกระบบ                  3(3-0-6)                       
468 448   การผลิตสื่อการเรียนรู้เพือ่ศึกษาด้วยตนเอง         
                                                         3(3-0-6) 

รายวิชาเลือก(ปรับชื่อ ค าอธิบายรายวิชา)  

468 444 สื่อสิ่งพมิพ์ดิจทิัล                            3(3-0-6) 
468 561 การผลิตวีดิทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา     3(3-0-6)             
468 562  สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทลั          3(3-0-6)                         
468 563  การผลิตสื่อการเรียนรูเ้พื่อสื่อสารมวลชนและ 
การศึกษาตลอดชีวิต                                   3(3-0-6) 
468 564 การผลิตสื่อการเรียนรูเ้พื่อศึกษาด้วยตนเอง  
                                                            3(3-0-6)                                                      
468 565  คอมพิวเตอร์มัลตมิีเดียเพื่อการศึกษา   3(3-0-6)              
468 566  การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง       
                                                            3(3-0-6) 
468 567 การจัดการความรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา          
                                                            3(3-0-6)  
468 568  การออกแบบระบบการสอนทางเทคโนโลยี 
             การศึกษา                                   3(3-0-6)              
468 569  สื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้                3(3-0-6)    

 



133 
 

ตารางเปรียบเทียบแผนการรบันกัศึกษากบัจ านวนนักศกึษาจริงและผู้ส าเร็จการศกึษาในระยะ 5 ปี 

ชั้นปีท่ี 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2556 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ช้ันปีที่ 1 20 20 20 20 20 

ช้ันปีที่ 2 - 20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 

จ้านวนที่คาดว่าจะส้าเรจ็การศึกษา - 20 20 20 20 

ชั้นปีท่ี จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ช้ันปีที่ 1 20 20 20 20 20 

ช้ันปีที่ 2 - 20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 

จ้านวนที่คาดว่าจะส้าเรจ็การศึกษา - - 20 30 30 
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ภาคผนวก ฉ 

ค าอธบิายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

462 202  Learning Management and Classroom Management 

 Principles, concepts, and approaches to lesson planning, learning 

management, management of (physical, social and psychological) environments for 

learning, theories and models of learning management for learners to think critically 

and creatively, and solve problems; integrated learning for inclusive education; 

classroom management; learning center development; learning management 

planning and implementation; preparation of classroom environment for learning. 

463 201  Educational Psychology 

  Understanding of practice through the use of fundamental psychology, 

learning psychology, psychology for young learners with special needs, and 

educational psychology to arrange a learning environment appropriate for learners’ 

brain development, learning styles, potentials, and aptitudes with an emphasis on a 

particular learner’s academic level and different fields of study in order to employ 

psychology to support the learner’s maximum potential. 

464 330  Educational Measurement and Evaluation 

  Principles, concepts, and guidelines in measurement and evaluation of 

learning outcomes; practice in measurement and evaluation; tests designing, test 

items, tools of measurement, grading, scoring; practicum exams and scoring; 

application of the results for learners’ improvement. 
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464 411  Foundation of Education for Social Development    

Western philosophy of metaphysics, epistemology and axiology. Eastern 

philosophy of education. Buddhist Dharmic approach in educational policy 

formation. Psychological theories for learning process in according with 

learner’s development and nature. Basic concepts of the social sciences, 

educational systems,  and social paradigms of educational management to 

social development. 

464 461  Statistics for Educational Research                              

 Basic concepts of descriptive statistics and inferential statistics; probability 
theories; random sampling techniques; estimation; hypothesis testing; testing the 
difference between population of means; analysis of variance; analysis of covariance; 
measures of relationship and regression analysis and some nonparametric techniques for 
hypothesis testing  

 

466 500 English for Graduate Students in Education         

           Improving students’ reading abilities in academic English documents. Students 
will practice reading and familiarize themselves with types of documents concerning 
their majors of study. 

 

468 540 Technology and Contemporary Education           

Theories and concepts about innovation and contemporary creative educational 
technology, applications in learning and teaching. 

 

468 541 Graphic Design and Computer Graphic for Education    
                Basics of graphic design, knowledge on composition, meaning and uses of 
computer programs to create graphics, graphic production process, uses of graphics for 
education and systematic evaluation of graphic designs. 
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468 542 Research in Educational Technology         

Research in educational technology, appropriate research directions for 

educational technology problems, writing research proposals and planning research for 
solving problems in educational technology. 

 

468 543 Seminar in Educational Innovation and Technology         

Various problems in educational innovation and technology, discussion of 
solutions to the problems, trends and issue of educational innovation and technology,  
use of educational innovation and technology to improve and problem solving in 
situations. Educational innovation and technology research, discussion, knowledge 
sharing and presentation of seminar in educational technology event national or 
international. 

Field trips required. 

468 561 Production of Digital Video           

Procedures of digital and video program production: planning, production and 
the program effectiveness evaluation, using studio equipment, program production. 

Field trips required. 

468 562 Digital Printed Media                 

History of printed media, roles of printed media, production processes and 
production factors, experiments, evaluation and quality improvement of printed media. 

Field trips required. 

468 563 Mass Media and Public Relations 

Theories and principles of mass media and public relations, roles of mass media 

in creating public relations and features of good public relations and media in terms to 

their effective uses for educational purposes.  

Field trips required. 
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468 564 Production of Learning Media for Individual study           

Theories, principles, designs and analyses of activities for individual study, designs 

of self-paced learning environment with a focus on production techniques and 
evaluation of learning media effectiveness for individual study. 

468 565 Computer Multimedia for Education                                                     

Designs and development of computer multimedia, computer-assisted 
instruction for informative presentations for learning with package programs based on 
learning theories and systematic communication processes and evaluation of computer 
multimedia effectiveness for education. 

468 566 Development of e-Learning Instructional System                  

  Principles and theories of e-learning instruction, methods of lesson planning, 
learning and teaching activities for learning outcome evaluation of e-learning; production 
and evaluation of e-learning lessons. 

468 567 Knowledge Management for Educational Technology                                    

Principles, concepts, theories and knowledge management processes, planning, 
administrative management of educational technology organizations corresponding with 
knowledge-based societies focusing on case studies and designs for development of 
knowledge management in educational technology organizations. 

468 568 Instructional System Design in Educational Technology                          

Theories, components and structures of educational technology instructional 
system design, applications of educational technology instructional system design 
theories to various instructional and training situations. The construction, testing and 
evaluation of instructional program effectiveness. 

 

468 569 Seminar in New Media for Learning       
  Techniques, methods and approaches for applying various types of new media 
to education such as multimedia presentations, digital media, social media, Selection 
and Utilization for exhibition, training and seminar. 

Field trips required. 
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468 591 Thesis                 

An individual research based on the student’s interests under the supervision of 
an advisory committee. 

 

468 592 Independent Study        

A study of a topic based on the student’s interests under the supervision of an 
independent study committee.    
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ภาคผนวก ช 

ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
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