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รายละเอียดของหลักสูตรพหุวิทยาการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
Master of Arts Program in Educational Informatics

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา)
ศศ.ม. (สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา)
Master of Arts (Educational Informatics)
M.A. (Educational Informatics)

3. วิชาเอก(ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรพหุวิทยาการระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555
คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2555 วันที่ 14 มีนาคม 2555
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) นักวิจัยทางสนเทศศาสตร์
(2) นักสารสนเทศ
(3) นักวิชาการศึกษา
(4) นักพัฒนาสื่อการศึกษา
(5) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(6) นักปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพหุวิทยาการ
(1) อาจารย์ ดร. ผุสดี ดอกพรม
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
คุณวุฒิ Ph.D. (Information Studies) University of Sheffield, U.K. (2010)
M.Sc. (Information Systems) University of Brighton, U.K. (2000)
อ.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538)
(2) อาจารย์ ดร. อนิรุทธ์ สติมั่น
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
คุณวุฒิ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(2550)
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(2541)
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2539)
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
คุณวุฒิ D.Tech. (Computer Science) Asian Institute of Technology, Thailand
(2000)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2527)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรพหุวิทยาการ
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
กล่าวเกี่ยวกับจานวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการ
เติบโตของการใช้เทคโนโลยี และยั งคงมีความต้องการบุคลากรดังกล่ าวอีกเป็นจานวนมาก แต่ก็พบปัญหา
เกี่ยวกับคุณภาพของการศึกษาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจากกระบวนการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทา
แผนแม่บทฯ ฉบับนี้ ผู้ประกอบการหลายรายสะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในปัจจุบัน จะต้องปรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ดังนั้นการ
พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถและมีความรอบรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความสาคัญ และจะเป็น
การวางรากฐานสาคัญสาหรับโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา ผนวกกับความมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืนต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากแนวโน้มของพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางที่มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่า บุคคลมีการเรี ยนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในการเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นั้นจาเป็นต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ รวมถึง
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อที่จะสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ถูกทิศทางและเกิดประโยชน์สูงสุด จึง
จาเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาจะต้องมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ
การพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญต่อการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติต่อไป
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการ
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทาให้หลักสูตรการศึกษาจะต้องมีการพัฒนา
เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการผลิตบัณฑิตให้ก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี
และเศรษฐกิจ หลักสูตรที่มุ่งเน้ นบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเพียงสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งคงไม่เพียงพอต่อกระแส
การเปลี่ ย นแปลงดังกล่ าว จ าเป็ น ที่จ ะต้องมีห ลั กสู ตรบูรณาการ ที่มีการนาศาสตร์ในหลากหลายสาขามา
ผสมผสานองค์ความรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ และมีศักยภาพ สามารถดารง
ตนให้อยู่ได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ และสามารถนาองค์ความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการไป
พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
หลักสูตรสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาเป็นหลักสูตรที่นาคุณลักษณะเด่นของ 3 ศาสตร์ ได้แก่
1) ศาสตร์ด้านสารสนเทศศาสตร์มีความสามารถในการจัดการแหล่งความรู้ รู้แหล่งการอ้างอิง สามารถรวบรวม
ความรู้ เก็บข้อมูล สั งเคราะห์ ความรู้ จั ดการคลั งข้อมูลความรู้ จัดทาเป็นฐานข้อมูล วิเคราะห์ เนื้อหา จัด
หมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 2) ศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการศึกษามีความรู้ทางด้านการศึกษา สามารถ
ออกแบบการสอนได้ดี รวมถึงการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ และ 3) ศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี เลือกใช้ tool หรือ application ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นหากมีการนาลักษณะเด่นดังกล่าว
ข้างต้น มาผสมผสานหลอมรวมเพื่อให้เป็นหลักสู ตรพหุ วิทยาการที่มีจุดเด่น พิเศษคือเป็นผู้มีความเป็นเลิ ศ
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ทางด้านสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน 3 ศาสตร์เพื่อพัฒ นาวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
1. ด้านการผลิตบัณฑิต หลักสูตรนี้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถใน
การพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
2. ด้านการวิจัย หลักสูตรนี้สามารถผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัย ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่
ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
3. ด้านการบริ การวิช าการแก่สังคม จัดให้มีการสั มมนา ประชุมทางวิชาการ ตลอดจนการ
นาเสนอผลการวิจัยด้านสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาสู่สังคม ทั้งในและต่างประเทศ
4. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตนักวิจัยที่มีคุณธรรมหรือมีผลงานวิชาการที่ผสมผสาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรพหุวิทยาการ
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
บู ร ณาการและสร้ า งองค์ ค วามรู้ ท างสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา วิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 ความสาคัญ
หลั ก สู ต รสนเทศศาสตร์ เ พื่ อ การศึก ษา เป็ น หลั ก สู ต รที่ เ กิด จากการบู ร ณาการศาสตร์ ใ น 3
สาขาวิชา ได้ แก่ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าด้วยกัน โดยเป็นหลักสูตรบูรณาการที่ให้ความสาคัญในการเพิ่มความสามารถครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่จะนาองค์ความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการไปจัดการเรียนรู้ และปรับประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพอันจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ผู้ใช้ และคุณภาพของสังคม ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมในการใช้สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการคัดสรรข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานทางการศึกษา
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1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการเลือกใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรในการ
เรียนรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นาในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
สกอ. กาหนด ทุก 5 ปี
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ภายในระยะเวลา
5 ปี

กลยุทธ์
ติดตามและประเมินหลักสูตรเมื่อมี
ผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของหน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
2. จัดสัมมนาหลักสูตร ผู้เข้าสัมมนา
ประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษา (ศิษย์เก่า) และ
ผู้ใช้บัณฑิต
พัฒนาแผนการส่งเสริมการเรียนการ 1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรูแ้ ก่ผสู้ อน
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ภายใน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ระยะเวลา 5 ปี
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่
เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
จัดทาแผนการพัฒนาทักษะการสอน/ พัฒนาทักษะการสอนของผู้สอนที่
การประเมินผลของอาจารย์ตาม
เน้นการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบ
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทุก 5 ปี
บุคคลและความรับผิดชอบ และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
1. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2. รายงานผลการจัดสัมมนาหลักสูตร

1. มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูนทักษะ
แก่ผู้สอน
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรูด้ ้วย
ตนเอง
4.จานวนรายวิชาที่ใช้การวัดและ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน
1. จานวนโครงการพัฒนาผูส้ อนใน
ด้านทักษะการสอนและการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
2. ความคิดเห็นของผูเ้ รียนต่อทักษะ
การสอนของผู้สอนที่มุ่งผลการเรียนรู้
ทั้ง 5 ด้าน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ จัดการศึกษาในระบบทวิภาค ข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ส าเร็ จ การศึก ษาระดั บปริญญาตรี สาขาวิช าสารสนเทศศาสตร์ บรรณารัก ษศาสตร์
การศึ กษา คอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ หรือ สาขาวิ ช าที่เ กี่ ย วข้ อ งที่ ได้ รั บ การพิ จ ารณาจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
ส าหรั บ ผู้ ที่จ บปริ ญญาตรีส าขาวิช าอื่ น จะต้อ งมี ประสบการณ์ก ารทางานหลั ง ส าเร็ จ
การศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี ไม่น้ อยกว่า 1 ปี ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ การศึกษา
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
2.2.2 มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์การทางาน
ที่เกี่ยวข้องหลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.2.4 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 7 (ภาคผนวก ก)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ อาจมีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา
ภาษาอังกฤษ และสถิติเพื่อการวิจัย ไม่เพียงพอ ซึ่งความรู้ดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ใน
ลักษณะของการวิจัยหรือการพัฒนานวัตกรรม หากนักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานด้านดังกล่าวข้างต้น อาจเป็น
สาเหตุให้เกิดปัญหาทางด้านการเรียนในสาขาวิชานี้
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
จัดสอนเสริมในรูป แบบของรายวิชา 4 รายวิชา ได้แก่ พื้นฐานเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ภาษาอังกฤษสาหรับสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา สถิติเพื่อการวิจัยด้านสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
และพื้นฐานการศึกษา ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวจะไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร และประเมินผลการศึกษาเป็น S
หรือ U
อนึ่ง การเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติมจัดเฉพาะนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

ปี 2555
25
25
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
25
25
25
25
25
25
50
50
50
25
25
25

ปี 2559
25
25
50
25

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2555
2556
122,500 245,000
250,000 500,000
262,500 540,000
635,000 1,285,000

ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
245,000 245,000 245,000
500,000 500,000 500,000
540,000 540,000 540,000
1,285,000 1,285,000 1,285,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
ค่าตอบแทนบุคลากร
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ทุนการศึกษา
และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
รวม
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2555
122,500
359,000
153,500
635,000
25
25,400

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 25,700 บาทต่อปี

ปีงบประมาณ
2556
2557
245,000
245,000
626,000
626,000
414,000
414,000
1,285,000
50
25,700

1,285,000
50
25,700

2558
245,000
626,000
414,000

2559
245,000
626,000
414,000

1,285,000
50
25,700

1,285,000
50
25,700
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
 แบบผสมผสานระหว่างชั้นเรียนและออนไลน์
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
(ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา มี 2 แผนการ
ศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
แผน ก แบบ ก 2
วิชาแกน
9 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
12 หน่วยกิต
แผน ข
วิชาแกน
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)
และสอบประมวลความรอบรู้

9
9
12
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา กาหนดไว้เป็นเลข 6 หลัก โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสาม
หลัก
เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจาหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ
101
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้
5
หมายถึง รายวิชาสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต
เลขตัวทีส่ อง หมายถึง กลุม่ รายวิชา
0-1
หมายถึง รายวิชาเสริมพื้นฐาน
2-3
หมายถึง รายวิชาแกน
4-5
หมายถึง รายวิชาบังคับ
6-8
หมายถึง รายวิชาเลือก
9
หมายถึง วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
เลขตัวทีส่ าม หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต
รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์
รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ในแต่ละรายวิชากาหนดเกณฑ์ในการคานวณหน่วยกิตจาก จานวนชั่วโมง
บรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์
แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้
จานวนหน่วยกิต = บ + ป + น
3
การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัว คือ
เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย
เลขตัวที่สองบอกจานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สามบอกจานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สี่บอกจานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์
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3.1.3.3 รายวิชา
101 501
101 502
101 503
101 504

ก. รายวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
สถิติเพื่อการวิจัยด้านสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
2(2-0-4)
(Statistics for Educational Informatics Research)
ภาษาอังกฤษสาหรับสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
2(2-0-4)
(English for Educational Informatics)
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
2(2-0-4)
(Fundamentals of Information Technology for Education)
พื้นฐานการศึกษา
2(2-0-4)
(Fundamentals of Education)
การศึกษารายวิชาใดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

101 521
101 522
101 523

101 541
101 542
101 543

101 561
101 562
101 563
101 564

ข. รายวิชาแกน จานวน 9 หน่วยกิต
พื้นฐานสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
(Fundamentals of Educational Informatics)
ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
สัมมนาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
(Seminar on Educational Informatics)
ค. รายวิชาบังคับ จานวน 9 หน่วยกิต
การวิเคราะห์ จัดเก็บ และค้นคืนทรัพยากรการเรียนรู้
(Learning Resource Analysis, Storage and Retrieval)
พื้นฐานการศึกษาเพื่อการออกแบบทรัพยากรการเรียนรู้
(Education Fundamentals of Learning Resource Design)
ระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการศึกษา
(Management Information Systems for Education)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ง. รายวิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 จานวน 6 หน่วยกิต แผน ข จานวน 12 หน่วยกิต
การจัดการความรู้
3(3-0-6)
(Knowledge Management)
งานเขียนเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
(Academic Writing)
การจัดการทรัพยากรการเรียนรู้
3(3-0-6)
(Learning Resource Management)
การผลิตและการนาเสนอสื่อเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
(Learning Media Production and Presentation)
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101 565
101 566
101 567
101 568
101 569
101 581
101 582
101 583
101 584

การผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษารายบุคคล
(Learning Media Production for Individual Study)
นวัตกรรมทางสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
(Innovation for Educational Informatics)
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา
(Database Systems for Educational Information
Management)
เทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อการจัดการทางการศึกษา
(Network Technology for Educational Management)
ระบบอัจฉริยะเพื่อการศึกษา
(Intelligent Systems for Education)
เรื่องคัดเฉพาะทางสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 1
(Selected Topics in Educational Informatics I)
เรื่องคัดเฉพาะทางสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 2
(Selected Topics in Educational Informatics II)
เรื่องคัดเฉพาะทางสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3
(Selected Topics in Educational Informatics III)
เรื่องคัดเฉพาะทางสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 4
(Selected Topics in Educational Informatics IV)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

นอกจากรายวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรอื่น ๆ ที่
เปิดสอนในบัณฑิตวิทยาลัยได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

101 591

101 592

จ. วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์ สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
(Thesis)
การค้นคว้าอิสระ สาหรับนักศึกษาแผน ข
การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)
(Independent Study)

12 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
แผน ก แบบ ก 2

101 501
101 502
101 503
101 504
101 521
101 541
101 542

สถิติเพื่อการวิจัยด้านสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
ภาษาอังกฤษสาหรับสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
พื้นฐานการศึกษา
พื้นฐานสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
การวิเคราะห์ จัดเก็บ และค้นคืนทรัพยากรการเรียนรู้
พื้นฐานการศึกษาเพื่อการออกแบบทรัพยากรการเรียนรู้

รวมจานวน



2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
9

แผน ข

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

101 522
101 543

ระเบียบวิธีวิจัย
ระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการศึกษา
รายวิชาเลือก
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
12

3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

101 523

สัมมนาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
รายวิชาเลือก
รวมจานวน



จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

3(3-0-6)

3(3-0-6)
6
9

3

รายวิชาเสริมพื้นฐาน ศึกษาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
แผน ก แบบ ก 2

101 591
101 592

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมจานวน

แผน ข

12
12

6
6

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จานวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัต-ิ ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)

101 501

สถิติเพื่อการวิจัยด้านสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
2(2-0-4)
(Statistics for Educational Informatics Research)
เงื่อนไข: 1. ประเมินผลการศึกษาเป็น S หรือ U
2. การพิจารณายกเว้นไม่ต้องศึกษารายวิชานี้จะต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
สถิติพรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย และสหสัมพันธ์
Descriptive statistics, probability theory, random sampling, estimation,
hypothesis testing, analysis of variance, regression analysis and correlation.
101 502

ภาษาอังกฤษสาหรับสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
2(2-0-4)
(English for Educational Informatics)
เงื่อนไข: 1. ประเมินผลการศึกษาเป็น S หรือ U
2. ผู้ที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดจะได้รับ
การพิจารณายกเว้นไม่ต้องศึกษารายวิชานี้
3. ผู้ที่ได้รับผลการศึกษาเป็น S ในรายวิชานี้ มีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ
ภาษาต่างประเทศอีก
พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเอกสารทางวิชาการภาษาอังกฤษ สาหรับสนเทศศาสตร์

เพื่อการศึกษา
English reading and writing skill development for educational informatics.
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101 503

พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
2(2-0-4)
(Fundamentals of Information Technology for Education)
เงื่อนไข: 1. ประเมินผลการศึกษาเป็น S หรือ U
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณาให้ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ
ศึกษารายวิชานี้เพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร
ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์กับงานทางด้านการศึกษา ชนิดและรูปแบบของข้อมูล อุปกรณ์รับส่งข้อมูล การจัดเก็บ และดูแล
ข้อมูล การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รวมถึงการเน้นการประยุกต์ใช้งานด้านการศึกษา
Fundamental theories of computer system, hardware and software, information
technology which is useful for educational affair; data types and models, data transmitting
and receiving devices, data storage and maintenance; basic computer programming focusing
on educational applications.
101 504

พื้นฐานการศึกษา
2(2-0-4)
(Fundamentals of Education)
เงื่อนไข: 1. ประเมินผลการศึกษาเป็น S หรือ U
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณาให้ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ
ศึกษารายวิชานี้เพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร
ปัจ จั ย พื้น ฐานด้านการศึกษา ปรัช ญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา การพัฒ นาการศึกษา
การศึกษาร่วมสมัย ประวัติศาสตร์และสังคมวิทยาที่ส่งผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการศึกษา การจัดการ
ศึกษา การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
Fundamentals of educational philosophy, educational psychology, educational
development, educational contemporary, history and sociology that affect the policy of
education. Educational technology and innovation development, information and learning
resource.
101 521

พื้นฐานสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
(Fundamentals of Educational Informatics)
แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ สารสนเทศศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา เน้นตัวอย่างการประยุกต์ใช้สารสนเทศศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
ด้านการศึกษา รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Fundamental theories of learning; information science and technology focusing
on their application to educational activities including laws and ethics in using information
technology.
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101 522

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
(Research Methodology)
มโนทัศน์ของการวิจัย การกาหนดปัญหาและสมมติฐานการวิจัย ตัว แปร ตัวอย่างและการ
กาหนดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือสาหรับการวิจัย การรวบรวมและจัดกระทาข้อมูล การวิเคราะห์และการนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ การแปลความหมาย การสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย ตลอดจนการประเมินผล
งานการวิจัย
Basic concept of research methodology; problems and hypothesis, variables,
samples, tools, data collection and analysis, interpretation, conclusions; research reports and
evaluation criteria.
101 523

สัมมนาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
(Seminar on Educational Informatics)
วิเคราะห์สภาพปัญหาต่าง ๆ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับสนเทศศาสตร์
เพื่อการศึกษาและการแก้ไขปัญหา
Analysis of educational informatics problems and technological progress,
operations and applications of problem-solving techniques.
101 541

การวิเคราะห์ จัดเก็บ และค้นคืนทรัพยากรการเรียนรู้
3(2-2-5)
(Learning Resource Analysis, Storage and Retrieval)
แนวคิด การจั ด เก็ บ และค้ นคืน ทรั พยากรการเรี ยนรู้ท างการศึกษาด้ ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์
กลยุทธ์ที่ใช้ในการค้นคืนและการประเมินผล หลักการวิเคราะห์สารสนเทศ การจัดทาดรรชนี ทฤษฎี มาตรฐาน
และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้
Concepts of computerized storage; learning resource retrieval; evaluation
strategies; principles of information analysis, indexing, theories, standard and learning
resources development guidelines.
101 542

พื้นฐานการศึกษาเพื่อการออกแบบทรัพยากรการเรียนรู้
3(3-0-6)
(Education Fundamentals of Learning Resource Design)
พื้ น ฐานด้ า นปรั ช ญาการศึ ก ษา จิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา ผลกระทบของสื่ อ และเทคโนโลยี ต่ อ
การศึกษาร่วมสมัยและกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเป็นปัจจัยในการออกแบบสื่อและทรัพยากรการเรียนรู้
Fundamentals of educational philosophy and psychology, contemporary
pedagogy and learning process and the impact thereof; media and learning resource design.
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101 543

ระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
(Management Information Systems for Education)
แนวคิด ทฤษฎีและโครงสร้างของระบบสารสนเทศทางการจัดการ การประมวลผลสารสนเทศ
การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนงาน การควบคุมการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจั ด การแหล่ งเรี ย นรู้ รวมถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึ กษาและการเรีย นการสอน ข้อมู ล
สารสนเทศที่เป็นมาตรฐานด้านการเรียนการสอนและจัดการ การประกันคุณภาพทางการศึกษา
Management information systems: concepts, theories and structures;
information processing; information system management, problem-solving and decisionmaking; information systems for learning, educational and instructional management;
pedagogical information standards for learning and management; education quality
assurance.
101 561

การจัดการความรู้
3(3-0-6)
(Knowledge Management)
แนวคิด และกระบวนการในการจัดการความรู้ องค์กรแห่ งการเรียนรู้ กลยุท ธ์ที่เหมาะสม
สาหรับการจัดการความรู้ และการประยุกต์ใช้ในงานด้านระบบการศึกษา
Concepts and procedures for knowledge management; Learning organization;
strategies for knowledge management and their applications for educational systems.
101 562

งานเขียนเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
(Academic Writing)
รูปแบบของการนาเสนองานวิชาการ บทความ รายงานวิจัย และรูปแบบการเขียนรายการ
อ้างอิง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรการเรียนรู้
เพื่องานเขียนทางวิชาการและนาเสนอ
Academic writing formats; articles, research reports, citations and references;
learning resource management; applications of information technology and computers for
academic presentations.
101 563

การจัดการทรัพยากรการเรียนรู้
3(3-0-6)
(Learning Resource Management)
สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ทางการศึกษา วิธีการใช้ หลักการ
เลือกและการประเมินคุณค่า แนวคิดและกระบวนการในการปรับแต่งสารสนเทศเพื่อการศึกษา การจัดส่งและ
เผยแพร่ การประเมินผลสารสนเทศและอ็อบเจกต์การเรียนรู้ที่ผ่านการปรับแต่ง รวมถึงสิทธิบัตร ทรัพย์สินทาง
ปัญญาและจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
Learning environment; learning resources, usage and principles of selection and
evaluation; concepts and procedures for information consolidation; delivery and
dissemination of consolidated information and learning objects; patents and intellectual
property; computer and information ethics; relevant informational technology applications.
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101 564

การผลิตและการนาเสนอสื่อเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
(Learning Media Production and Presentation)
แนวคิดและจิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาสาหรับการออกแบบการนาเสนอ การวิเคราะห์ การ
ประเมินผลสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบเผชิญหน้าและระบบทางไกล สาหรับการเรียนรู้
ทั้งรายบุคคลและสาหรับมวลชน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์และแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้
Psychological concepts; design and presentation, analysis and evaluation of
media information technology; face-to-face and distance systems for individual and mass
learning; teaching and learning development, training, public relations and learning resources.
101 565

การผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษารายบุคคล
3(3-0-6)
(Learning Media Production for Individual Study)
แนวคิดและจิตวิทยาในการเรียนรู้รายบุคคล แนวคิดจิตวิทยาในการออกแบบและการนาเสนอ
การวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อการเลือก การผลิต การใช้และการประเมินผลสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้รายบุคคล ทั้งระบบเผชิญหน้าและระบบทางไกล
Psychology of self study and design and presentation; information analysis for
the selection, production, utilization and evaluation of computer technology for face-to-face
and distance learning.
101 566

นวัตกรรมทางสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
(Innovation for Educational Informatics)
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ความหมาย รู ป แบบ บทบาทของนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างด้ า น
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการบูรณาการกับงานด้านสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา การเลือก การ
ออกแบบ การพัฒนา และนานวัตกรรมมาใช้ในสถานการณ์ด้านต่าง ๆ เช่น การเรียนการสอน การออกแบบ
ผลิตสื่อ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และทรัพยากรการเรียนรู้
Innovation and educational technology: theoretical concepts, meanings, forms
and roles; innovation and educational informatics; selection, design, development and
utilization of innovation in learning and teaching, media production, computer technology
and learning resources.
101 567

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Database Systems for Educational Information Management)
ระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดการทรัพยากรการเรียนรู้และการศึกษา สถาปัตยกรรม การออกแบบ
ภาษาที่ใช้ การรักษาความปลอดภัย
Database systems for learning resource management, and education,
architecture, design, language use, and security.
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101 568

เทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อการจัดการทางการศึกษา
3(2-2-5)
(Network Technology for Educational Management)
หลักการของระบบเครือข่ายและโพรโทคอล เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การรักษาความปลอดภัย
และการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี
ระบบการเรี ย นการสอนทางไกลเพื่อการศึกษา ตลอดจนการพัฒ นาสื่ อการเรียนรู้ บ นระบบเครือข่ายทาง
การศึกษา
Principles of network systems and protocols; the internet; computer network
security and administration; electronic learning; learning management system; distance
learning technologies for education and the development of instructional media applications
on the educational network.
101 569

ระบบอัจฉริยะเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
(Intelligent Systems for Education)
หลักการและโครงสร้างของระบบอัจฉริยะ การจัดการข้อมูลด้วยระบบอัจฉริยะ การวิเคราะห์
การจั ดเก็บ ระบบสนับ สนุน การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา การออกแบบสื่ อและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ด้วยระบบอัจฉริยะ
Principles and structures of intelligent systems; intelligent data management;
data collection analysis; decision-making support; educational information systems
development; media design and learning resources using intelligent systems.
101 581

เรื่องคัดเฉพาะทางสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 1
3(3-0-6)
(Selected Topics in Educational Informatics I)
หัวข้อพิเศษทางสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา รวมถึงการพัฒนาใหม่ ๆ
Special topics on educational informatics including recent development.

101 582

เรื่องคัดเฉพาะทางสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 2
3(3-0-6)
(Selected Topics in Educational Informatics II)
หัวข้อพิเศษทางสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา รวมถึงการพัฒนาใหม่ ๆ
Special topics on educational informatics including recent development.

101 583

เรื่องคัดเฉพาะทางสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3
3(3-0-6)
(Selected Topics in Educational Informatics III)
หัวข้อพิเศษทางสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา รวมถึงการพัฒนาใหม่ ๆ
Special topics on educational informatics including recent development.
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101 584

เรื่องคัดเฉพาะทางสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 4
3(3-0-6)
(Selected Topics in Educational Informatics IV)
หัวข้อพิเศษทางสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา รวมถึงการพัฒนาใหม่ ๆ
Special topics on educational informatics including recent development.

101 591

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
(Thesis)
วิจัยในหัวข้อเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
Research related to educational informatics.

12 หน่วยกิต

101 592

การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)
(Independent Study)
การศึกษารายบุคคลในประเด็นที่เกี่ยวกับสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
Individual study in educational informatics.

6 หน่วยกิต

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

1

อ. ดร. ผุสดี ดอกพรม

2

อ. ดร. อนิรุทธ์ สติมั่น

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Information Studies)
University of Sheffield, U.K.
(2010)
M.Sc. (Information Systems)
University of Brighton, U.K.
(2000)
อ.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2538)
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (2550)
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (2541)
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2539)

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน หลักสูตรใหม่
6
4

18

4

20
ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

ลาดับ
3

ผศ. ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์

4

อ. จุฑารัตน์ ช่างทอง

5

รศ. ศิริพงศ์ พยอมแย้ม

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
D.Tech. (Computer Science)
Asian Institute of Technology
(2000)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2527)
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2542)
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2538)
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (2518)
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
(2514)

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน หลักสูตรใหม่
9
4

6

4

6

4

3.2.2 อาจารย์ประจา
ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

ลาดับ
1

อ. ดร. ผุสดี ดอกพรม



คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Information Studies)
University of Sheffield, U.K.
(2010)
M.Sc. (Information Systems)
University of Brighton, U.K.
(2000)
อ.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2538)

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน หลักสูตรใหม่
6
4

ศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขณะนีเ้ รียนรายวิชา
ครบตามหลักสูตรและส่งวิทยานิพนธ์แล้ว รอการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555

21
ลาดับ

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

2

อ. ดร. อนิรุทธ์ สติมั่น

3

ผศ. ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์

4

อ. จุฑารัตน์ ช่างทอง

5

รศ. ศิริพงศ์ พยอมแย้ม

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (2550)
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (2541)
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2539)
D.Tech. (Computer Science)
Asian Institute of Technology
(2000)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2527)
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2542)
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2538)
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (2518)
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
(2514)

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน หลักสูตรใหม่
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9

4

6

4

6

4

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความรู้
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี

22
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่
นักศึกษาสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
หรือสถานประกอบการ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาประยุกต์ในการทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
โดยมีขอบเขตที่สามารถทาสาเร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถทาวิจัยเบื้องต้น และ
เขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อนาเสนอสู่สังคมได้
5.3 ช่วงเวลา
วิทยานิพนธ์
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
การค้นคว้าอิสระ ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
(1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล
(2) มีการกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาวิจัย
(4) มีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก ประเมิ น ผลความก้ า วหน้ า การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ข อง
นักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคการศึกษาหลังจากที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์แล้ว โดย
รายงานผลเป็นสัญลักษณ์ IP (in progress) หรือ NP (no progress) แล้วแต่กรณี
(2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษา
เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อขอรับอนุมัติ
(3) การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว กาหนดเป็น 4 ระดับ คือ ดีมาก
(Excellent) ดี (Good) ผ่าน (Passed) ตก (Failed)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
เนื่ อ งจากหลั ก สู ต รสนเทศศาสตร์ เ พื่ อ การศึ ก ษาเป็ น หลั ก สู ต รบู ร ณาการจาก 3 ศาสตร์ ได้ แ ก่
สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทาให้นักศึกษาและอาจารย์จะได้มีโอกาส
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร ะหว่างกัน เพื่อเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา และทาให้
นักศึกษานาความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานได้ดียิ่งขึ้น

23
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษานั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้
เกี่ยวกับสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาเป็นอย่างดี มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับสนเทศศาสตร์
เพื่ อ การศึ ก ษา และสามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ ม าปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการสื่อสาร
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทางานในบางรายวิชา
ที่เกี่ยวข้อง
ด้านจริยธรรม
1. ให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ
2. มีกิจกรรมที่เสริมสร้างจริยธรรม
ด้านภาวะผูน้ า ความรับผิดชอบ และมี 1. กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทางานเป็นกลุ่ม และมีการ
วินัยในตนเอง
กาหนดหัวหน้ากลุ่มในการทารายงาน ตลอดจนกาหนดให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการนาเสนอรายงาน เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นา
และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
2. มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้า
ในการดาเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ
3. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียน
สม่าเสมอ การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน เสริมความกล้าในการแสดงความ
คิดเห็น

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่าง
ราบรื่ น และเป็ น ประโยชน์ ต่อส่ ว นรวม อาจารย์ผู้ ส อนในแต่ล ะวิช าต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับ
สิ่งต่อไปนี้ทั้ง 6 ข้อ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(4) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(5) มีจริยธรรมทางวิชาการ
(6) เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในการดารงตนและการปฏิบัติงาน
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการ
เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่ งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้น ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ
ซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาทุจริตในการสอบหรือ ลอกการบ้านผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) ประเมินจากการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นั ก ศึ กษาต้อ งมีค วามรู้ และความเข้ าใจในศาสตร์ที่ เ ป็น พื้ นฐานของชี วิ ต และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุม
สิ่งต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
รวมทั้งการนาไปประยุกต์
(3) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ความชานาญทางสาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(4) เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของความรู้ในสาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษา
(5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อความก้า วหน้าทางวิทยาการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษานอก
สถานที่หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ

25
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษาทา
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองเมื่อจบการศึกษา
แล้ว ดังนั้นนักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ใน
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา ในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจ
ที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา รวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา นักศึกษา
จะต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การทากรณีศึกษา
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรียน การวิเคราะห์วิจารณ์ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม และการสัมมนา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้ องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คน
ที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับคนกลุ่มต่าง ๆ เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นนักศึกษาจึงควรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ ความช่วยเหลื อและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในกลุ่ม ทั้งในบทบาทของผู้นาหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม

26
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทางานกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่นเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นาและผู้ตาม
(2) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน
และกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ทางานเป็นกลุ่ม และการ
แสดงออกของภาวะผู้นาในหลากหลายสถานการณ์
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
มีการประเมินหลายด้าน โดยให้ความสาคัญกับกลยุทธ์ ดังนี้
(1) การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นาและผู้ตามในสถานการณ์การ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
(2) การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผู้นาตามสถานการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
(3) การประเมินความสามารถในการทางานร่วมกับกลุ่มเพื่อน และทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถแปล
ความหมายของข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
(3) รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และกลุ่มบุคคล
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล
ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้ สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย
(2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
(3) จั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ใ ช้ ค วามสามารถในการเลื อ ก
สารสนเทศ และฝึ กทักษะการน าเสนอข้อสนเทศด้ว ยวิธีการที่ห ลากหลายเหมาะสมกับ ผู้ ฟังและเนื้อหาที่
นาเสนอ
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกตและแบบประเมิน
ทักษะการพูด การเขียน
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมือต่าง ๆ ในการอภิปราย และกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอในชั้นเรียน
(3) การวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย หรือการทาโครงงาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
(4) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(5) มีจริยธรรมทางวิชาการ
(6) เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในการดารงตนและการปฏิบัติงาน
ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาสนเทศศาสตร์
เพื่อการศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา รวมทั้งการ
นาไปประยุกต์
(3) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ความชานาญทางสาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
(4) เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของความรู้ในสาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
(5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
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(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถแปลความหมาย
ของข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
(3) รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และกลุ่มบุคคล
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการ

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3
101 501 สถิติเพื่อการวิจัยด้านสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

 

101 502 ภาษาอังกฤษสาหรับสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

 

101 503 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

                

101 504 พื้นฐานการศึกษา

                      

101 521 พื้นฐานสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

                      

101 522 ระเบียบวิธีวิจัย

 

101 523 สัมมนาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

                      

101 541 การวิเคราะห์ จัดเก็บ และค้นคืนทรัพยากร
การเรียนรู้
101 542 พื้นฐานการศึกษาเพื่อการออกแบบทรัพยากร
การเรียนรู้
101 543 ระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการศึกษา



 

 

 



            



    

 





 

    

   

                      
             
 

 

           

    


  

30
5. ทักษะการ

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3
101 561 การจัดการความรู้

                      

101 562 งานเขียนเชิงวิชาการ

                      

101 563 การจัดการทรัพยากรการเรียนรู้

                      

101 564 การผลิตและการนาเสนอสื่อเพื่อการเรียนรู้

             

       

101 565 การผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษารายบุคคล

             

       

101 566 นวัตกรรมทางสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

                      

101 567 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการสารสนเทศ
ทางการศึกษา
101 568 เทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อการจัดการทางการศึกษา



101 569 ระบบอัจฉริยะเพื่อการศึกษา
101 581 เรื่องคัดเฉพาะทางสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษา 1
101 582 เรื่องคัดเฉพาะทางสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษา 2
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5. ทักษะการ

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3
101 583 เรื่องคัดเฉพาะทางสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษา 3
101 584 เรื่องคัดเฉพาะทางสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษา 4
101 591 วิทยานิพนธ์
101 592 การค้นคว้าอิสระ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
(1) การทวนสอบระดับรายวิชา ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิช า มีคณะกรรมการ
พิ จ ารณาความเหมาะสมของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวั ด และประเมิ น ผลให้ เ ป็ น ไปตามแผนการสอน และมี
คณะกรรมการตรวจสอบผลการให้คะแนนกับเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษา ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
เน้นการทาวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทาอย่างต่อเนื่อง และนาผลวิจัยที่
ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร โดยอาจดาเนินการดังนี้
(1) ภาวะการได้งานทาของบัณฑิ ต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
(2) การสารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เช่น
ปีที่ 1 ปีที่ 3 เป็นต้น
(3) การประเมิ น จากสถานศึ ก ษาอื่ น โดยการส่ ง แบบสอบถามหรื อ สอบถามระดั บ ความ
พึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณ ฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
(5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา
(6) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จานวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
จานวนสิทธิบัตร จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 7
(ภาคผนวก ก)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศและให้คาแนะนาการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรที่สอน
(2) จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจาปี
(2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและการวัดประเมินผลให้
ทันสมัย
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
(4) กาหนดให้มีการวิจัยในชั้นเรียนหรือการวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(5) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
(6) พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (peer evaluation)
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
(3) มีการกระตุ้นให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ
(4) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ
(5) จัดสรรงบประมาณสาหรับทาการวิจัย
(6) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ
(7) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
บริหารหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธาน
หลั ก สู ต ร และอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร โดยมี ค ณะกรรมการประจ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เป็ น
ผู้กากับดูแล ให้คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบายการปฏิบัติแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรจะวางแผนการจัดการเรีย นการสอนร่ว มกับ คณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทา
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ก้าวทันหรือเป็นผูน้ าในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ใน
สาขาวิชา
กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
ใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนที่สร้าง
ทั้งความรู้ ความสามารถใน
วิชาการทีท่ ันสมัย

การดาเนินการ
1. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชา
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี

1. จัดแนวทางการเรียนให้มีทั้งด้านทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้ รวมทั้งการบูรณาการความรู้และ
กิจกรรมเสริมทักษะ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้
ที่ทันสมัยด้วยตนเอง
2. จัดให้มีผู้ช่วยสอนเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้า รายงานวิจัยในวิทยาการ
ที่เกี่ยวข้อง
3. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นาทางวิชาการ
และ/หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้าน
สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ไปดูงานใน
หลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ
ตรวจสอบและปรับปรุง
1. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
หลักสูตรให้มีคุณภาพและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกเมื่อครบรอบการ
มาตรฐาน และมีการประเมิน ใช้หลักสูตร
มาตรฐานของหลักสูตรเมื่อ
2. จัดทาฐานข้อมูลด้านนักศึกษา อาจารย์
ครบรอบการใช้หลักสูตร
อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความร่วมมือ
กับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ
3. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรียนการสอนโดยบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา

การประเมินผล
หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
มีความทันสมัยและมีการ
ปรับปรุงสม่าเสมอ
1. จานวนวิชาเรียนที่มีแนวทาง
ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าความรู้
ใหม่ด้วยตนเอง
2. จานวนผลงานคณาจารย์
ประจา ประวัติอาจารย์ด้าน
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการ
พัฒนาอบรม
3. จานวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนรู้
4. จานวนหนังสือ สื่อต่าง ๆ ที่
ห้องสมุดมี อินเทอร์เน็ต
1. ผลการประเมินการเรียนการ
สอน อาจารย์ผสู้ อน และการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้
2. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการที่ประกอบด้วย
อาจารย์ภายใน
3. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการภายนอก
4. ประเมินผลโดยบัณฑิต
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อ
จัดซื้อทรัพยากรการเรียนการสอนให้เพียงพอและได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามพร้ อ มด้ า นหนั ง สื อ ต ารา และการสื บ ค้ น ผ่ า นฐานข้ อ มู ล โดยมี ส านั ก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ภาควิชาที่เกี่ยวข้องมีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง รวมทั้งอุปกรณ์ที่
ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ได้แก่
(1) คอมพิวเตอร์
(2) ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการศึกษา
(3) ระบบเครือข่าย
(4) ซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
(2) ให้ อาจารย์ ผู้ ส อนและผู้ เรียนเสนอรายชื่อสื่ อ และต าราในสาขาวิ ช าที่รับ ผิ ดชอบต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดสรรงบประมาณประจาปีและจัดซื้อตาราและสื่อต่าง ๆ
(4) ประสานงานกับสานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง
(5) สารวจความต้องการและการใช้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน และ
เจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ซึ่งทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ร่วมกันประเมินความ
เพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เป้าหมาย

การดาเนินการ

การประเมินผล

จัดให้มีห้องเรียน ระบบ
เครือข่าย แม่ข่าย ทรัพยากร
สื่อ และช่องทางการเรียนรู้ที่
เพียงพอเพื่อสนับสนุน
ทั้งการศึกษาในห้องเรียน
นอกห้องเรียน และเพื่อการ
เรียนรูด้ ้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. จัดให้มีห้องเรียนที่มคี วามพร้อมใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสามารถศึกษา
ทดลอง หาความรูเ้ พิ่มเติมได้ด้วยตนเองด้วย
จานวนและประสิทธิภาพที่เหมาะสม
เพียงพอ
3. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ ตารา
และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

1. รวบรวม จัดทาสถิติจานวนเครือ่ งมือ
อุปกรณ์ต่อหัวนักศึกษา ชั่วโมงการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ ความเร็วของ
ระบบเครือข่ายต่อหัวนักศึกษา
2. สถิติของจานวนหนังสือ ตารา และสื่อ
ดิจิทัลที่มีให้บริการ และสถิติการใช้งาน
หนังสือ ตารา สื่อดิจิทัล
3. ผลสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การให้บริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ
ปฏิบัติการ
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้อง
มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนต้องประชุมร่วมกัน ดังนี้
(1) วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลก่อนเปิดภาคการศึกษา
(2) เก็บรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานของหลักสูตรเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
(3) ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร และผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
คณาจารย์ พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้กาหนดนโยบายการเชิญอาจารย์พิเศษ ดังนี้
(1) ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ ต รง และมี ค วามเชี่ ย วชาญพิ เ ศษ หรื อ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ไม่ต่ากว่าปริญญาโท หรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
(2) การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่ นกรองของคณะกรรมการบริหารหลั กสูตร และต้องเสนอ
ประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อ/รายวิชาที่จะให้สอน
(3) การเชิญอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย
(4) ให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกครั้งที่มีการสอน
(5) จานวนอาจารย์พิเศษไม่เกินกึ่งหนึ่งของคณาจารย์ประจาในหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการของสาขาวิชาและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยให้สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
(1) จัดงบประมาณสนับสนุนการทางานวิจัยสถาบันและงานวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
(2) นาผลการวิจัยสถาบันและวิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงานและพัฒนาบุคลากร ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาหน่วยงาน โดยจัดทาเป็นแผนประจาปี เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ
(3) จัดการฝึกอบรมเฉพาะทางที่สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ เพื่อสามารถให้บริการด้าน
การสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน
พร้อมกาหนดบทบาทหน้าที่
(2) อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา พร้อมจัดทาตารางการทางานติดไว้
หน้าห้องทางานและในเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นั กศึกษามีความสงสั ยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิช าใด สามารถยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ คะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
(1) อัตราการได้งานทา/การศึกษาต่อของบัณฑิตในระยะเวลา 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษาเท่ากับร้อยละ
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(2) อัตราการได้งานทาตรงสาขาวิชาในระยะเวลา 1 ปี
(3) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมโดยเฉลี่ยระดับ มาก หรือคะแนน
3.50 จากระดับ 5 เพื่อนามาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้: กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

ปี 2555
X

ปี 2556
X

ปี 2557
X

X

X

X

X

X

X

(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา

X

X

X

X

X

X

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ. 3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา

X

X

X
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว

ปี 2555

ปี 2556
X

ปี 2557
X

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน

X

X

X

(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

X

X

X

(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

X

X

X

X

X

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทมี่ ีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องมีผลการดำเนินการ (ข้อที่ 1-5) (ตัว) ในแต่ละปี

X
5

5

5

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี

9

11

12

หมายเหตุ การกาหนดจานวนช่องของปีในตารางต้องให้สอดคล้องกับระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์ประเมิน
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
ตัวบ่งชี้บังคับ(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมใน
แต่ละปี
ปีการศึกษา
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
2555
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว
2556
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว
2557
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค
(2) จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
(2) ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุง
ทักษะการสอน เพื่อน ามาวางแผนพัฒ นาให้ สอดคล้ องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์ การสอนให้ เหมาะสมกับ
รายวิชาและสถานการณ์ของสาขาวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนทุกสาขาวิชา ผู้แทนนักศึกษา
ปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
(2) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ
(3) ดาเนิ น การส ารวจข้อมูล เพื่อประกอบการประเมินหลั กสู ตรจากผู้ เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี
และจากผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรทาการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของผู้เรียน ผู้สาเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
(1) ติ ด ตามบั ณ ฑิ ต ใหม่ โ ดยส ารวจข้ อ มู ล จากนายจ้ า งและ/หรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาโดย การใช้
แบบสอบถามและ/หรือการสัมภาษณ์
(2) ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ
ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

คะแนน 2
มีการดาเนินการไม่น้อยกว่า 80%
ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์ อาจนาผลที่ได้มาปรับปรุงรายวิชา
หรือเพิ่มรายวิชาเลือก ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
การปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรทั้ งฉบับถื อเป็นการปรับ ปรุง มาก และมีผ ลกระทบต่อ โครงสร้างของ
หลักสูตรจะทาทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดทารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จาเป็นใน
การปรับปรุง
(2) จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
(3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ
(4) หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณาก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

