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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       พระราชวังสนามจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

1.1 รหัสหลักสูตร  25500081106067 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย               หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ           Bachelor of Education Program in Educational Technology 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชือ่เต็มภาษาไทย       ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education (Educational Technology) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)    
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   B.Ed. (Educational Technology)   
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ       ไม่น้อยกว่า  138  หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ   หลักสูตร  4  ปี 
 5.2  ประเภทหลักสูตร    
   หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ         
   หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ      
   หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ      
   หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ    

5.3  ภาษาที่ใช้    ภาษาไทย 
 5.4  การรับเข้าศึกษา    รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สมารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างด ี   
 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร   
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว    
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6. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2560 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 7/2560 

วันที่  2  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2560 

วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
 ปีการศึกษา 2562  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 8.2   นักวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
 8.3   นักพัฒนาสื่อการศึกษา 
 8.4   นักวิชาการศึกษา 
 8.5   นักวิชาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 8.6   นักวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษาและด้านสื่อสารสนเทศทางการศึกษา 
 8.7   นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน 
 
9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9.1    นายสิทธิชัย  ลายเสมา  
         ต าแหน่ง  อาจารย์  

คุณวุฒิ   ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (2557) 
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี  (2551) 

 ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2549) 
 9.2    นายวรวุฒิ  มั่นสุขผล  
         ต าแหน่ง  อาจารย์  

คุณวุฒิ   ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2557) 
 ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2545) 
 ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (2539) 
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           9.3   นางสาวมณฑิรา   พันธุ์อ้น  
        ต าแหน่ง  อาจารย์ 
         คุณวุฒิ   ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

(2559) 
    ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551) 
    ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2557) 
             วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 
           9.4   นางสมหญิง  เจริญจิตรกรรม 
                   ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์ 

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

           9.5   นางสาวนุสรา  เดชจิตต์ 
                   ต าแหน่ง  อาจารย์ 
   คุณวุฒิ    ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557) 

 ศษ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 
 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์  ที่
อยู่ เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา พัฒนาการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและยั่งยืน  
 1.2  ความส าคัญ 
 ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ เป็นผู้ออกแบบ พัฒนา เลือกใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยี สื่อ แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เป็นที่ยอมรับในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ทั้งในและต่างประเทศ 
 1.3  วัตถุประสงค์ 

1.3.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในฐานะนักปฏิบัติการในวิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษาและหรือปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ด้านสื่อในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

1.3.2  เพ่ือให้บัณฑิตสามารถออกแบบพัฒนานวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีและให้บริการทาง
เทคโนโลยีการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

1.3.3  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
การศึกษาได ้

1.3.4  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น าที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การศึกษา 

1.3.5  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีศรัทธาและจรรยาบรรณ ในวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด
ภายในระยะเวลา 3 ป ี

ติดตาม และประเมินหลักสูตรเมื่อ
มีผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 
2. รายงานผลการประเมนิ
หลักสูตร  

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม
ความต้องการของหน่วยงาน และ
องค์กรที่เก่ียวข้องกับสาขาวชิา 

รายงานผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
พัฒนาแผนการส่งเสริมการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ภายในระยะเวลา 3 ป ี

1.เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่ผู้สอน  
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
การจัดการเรียนส าหรับผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 
2.พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนนุการเรียนด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
3.ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน 
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร
ที่เน้นทักษะการเรียนทั้ง 6 ด้าน 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูน
ทักษะแก่ผู้สอน 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
การจัดการสอนที่เนน้ผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
3. ความพึงพอใจของผู้เรียน 
ต่อระบบสารสนเทศทีส่นบัสนุน 
การเรียนด้วยตนเอง 
4. จ านวนรายวิชาที่ใช้การวัด และ
ประเมินผลที่เน้นพฒันาการของ
ผู้เรียน 

จัดท าแผนการพัฒนาทักษะ 
การสอน/การประเมินผลของอาจารย์
ตามผลการเรียนทั้ง 6 ด้าน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  
ทุก 3 ปี 

พัฒนาทักษะการสอนของผู้สอน 
ที่เน้นการสอนดา้นคุณธรรม
จริยธรรม  ด้านความรู้ ดา้นทักษะ
ทางปญัญา  ดา้นทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะการจัดการ
เรียนรู ้

1. จ านวนโครงการพัฒนาผูส้อน 
ในด้านทักษะการสอน และการวัด 
และประเมินผลการเรียน  
ทั้ง 6 ด้าน 
2. ความคิดเห็นของผู้เรียน 
ต่อทักษะการสอนของผู้สอน 
ที่มุ่งผลการเรียนทัง้ 6 ด้าน  
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน  อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ไม่มี   
 2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน    
                 ภาคการศึกษาต้น      เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
        ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
        ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
        2.2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าโดยได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
                2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
         3.1  หลักสูตร 
              3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  138  หน่วยกิต 
     3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
    1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 31  หน่วยกิต 
     1.1  วิชาบังคับ    จ านวน     9  หน่วยกิต 
     1.2  วิชาบังคับเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
     1.3  วิชาเลือกที่ก าหนดโดยคณะวิชา จ านวน   10 หน่วยกิต 
    2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต
        2.1  วิชาชีพครู จ านวน 17 หน่วยกิต 
     2.2  วิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 
    3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 
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              3.1.3  รายวิชา 
                  3.1.3.1   รหัสวิชา ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 
            เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ  ดังนี้ 

081-084  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
461 ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
462 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน            

คณะศึกษาศาสตร์ 
464 ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
463 ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 
465  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะ

ศึกษาศาสตร์ 
466 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน            

คณะศึกษาศาสตร์ 
467 สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะ

ศึกษาศาสตร์ 
468 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 

           เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี้ 
                                     เลขตัวแรก    หมายถึง    ระดับชั้นปีทีน่ักศึกษาปกติควรเรียนได้ 
             เลขตัวที่สอง   หมายถึง  กลุ่มของรายวิชา 
             เลขตัวที่สาม หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา   
 

3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 
 รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 
 รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  ชั่วโมงปฏิบัติ 
(ป)  และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึ่งมีวิธีคิด  
ดังนี้ 
               จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                           3 

การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่างๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
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  เลขตัวทีส่อง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
            เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 
 3.1.3.3  รายวิชา 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า  31  หน่วยกิต   
 1.1 วิชาบังคับ จ านวน  9  หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาภาษา      
           081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
    (Thai for Communication)  
          081 102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
     (English for Everyday Use) 

  081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
      (English Skills Development) 

1.2 วิชาบังคับเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต    
โดยเลือกจากทุกกลุ่มต่อไปนี้ กลุ่มละจ านวนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 

   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
    082 101 มนุษย์กับศิลปะ                                         3(3-0-6) 
    (Man and Art) 
    082 102  มนุษย์กับการสร้างสรรค์        3(3-0-6)
     (Man and Creativity) 
    082 103 ปรัชญากับชีวิต              3(3-0-6) 
     (Philosophy and Life) 
    082 104 อารยธรรมโลก    3(3-0-6) 
     (World Civilization) 
    082 105 อารยธรรมไทย   3(3-0-6) 
     (Thai Civilization) 
                     082 106   ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
     (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 
              082 107   สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต  3(3-0-6) 
                                     (Meditation for Self-Development) 
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        082 108   ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น  3(3-0-6) 
     (Art and Visual Culture) 
        082 109   ดนตรีวิจักษ์  3(3-0-6) 
     (Music Appreciation) 
    082 110   ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็นสุข  3(3-0-6) 
              (Art of Living and Working for Happiness) 
 

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
    083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                         3(3-0-6) 
     (Man and His Environment) 
    083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์                             3(3-0-6) 
     (Psychology and Human Relations)   
    083 103 หลักการจัดการ  3(3-0-6)
     (Principles of Management) 
    083 104 กีฬาศึกษา  3(2-2-5) 
     (Sport Education)  
    083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย  3(3-0-6)
     (Thai Politics, Government and Economy) 
       083 106   ศิลปะการแสดงในอาเซียน  3(3-0-6) 
     (Performing Arts in ASEAN) 
    083 107   วิถีวัฒนธรรมอาเซียน  3(3-0-6) 
     (Aspects of ASEAN Culture) 
    083 108   วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน  3(3-0-6) 
     (ASEAN Music Culture) 
    083 109   การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
      (Creative Living) 
    083 110   กิจกรรมเพ่ือชีวิตสร้างสรรค์   3(3-0-6) 
     (Activities for a Creative Life) 
    083 111   ประสบการณ์นานาชาติ  3(3-0-6) 
     (International Experience) 
    083 112   หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม                            3(3-0-6) 
                                     (Sufficiency Economy and Social Development) 
 



                                                             10                                                     มคอ.2 
 
   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
    084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ             3(3-0-6) 
     (Food for Health)  
               084 102  สิ่งแวดล้อม มลพิษ และพลังงาน            3(3-0-6) 
     (Environment, Pollution and Energy) 
        084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  3(3-0-6) 
     (Computer, Information Technology and Communication) 
              084 104 คณิตศาสตร์ และสถิติในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
     (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 
    084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม  3(3-0-6) 
     (World of Technology and Innovation) 
    084 106   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน    3(3-0-6) 
     (Science and Technology in ASEAN Community) 
    084 107   พลังงานในอาเซียน  3(3-0-6) 
                (Energy in ASEAN) 
    084 108   โลกและดาราศาสตร์  3(3-0-6) 
     (Earth and Astronomy) 
 

1.3 วิชาที่ก าหนดโดยคณะวิชา จ านวน  10  หน่วยกิต 
 คณะศึกษาศาสตร์ 
       465 251  หลักวาทการ   2(1-2-3) 
          (Principles of Speech)  
       466 221  ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการศึกษาและการบันเทิง   3(3-0-6) 
                     (English through Edutainment) 
       466 222  ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์ด้านงานอาชีพ   3(3-0-6) 
          (English for Occupational Purposes) 
       467 253  ชุมชนศึกษา  2(2-0-4) 
          (Community Studies) 
 
2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า  98  หน่วยกิต 

2.1  วิชาชีพครู จ านวน 17 หน่วยกิต 
       461 101  หลักและระบบการจัดการศึกษา  2(2-0-4) 
           (Principles and Systems of Educational Management) 
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       462 202   การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  3(3-0-6) 
           (Learning Management and Classroom Management) 
       463 201  จิตวิทยาการศึกษา                                     2(2-0-4) 
           (Educational Psychology) 
       464 330   การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  3(3-0-6) 
           (Educational Measurement and Evaluation) 
       464 350   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  2(2-0-4) 
           (Research for Learning Development) 
       468 101   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา      3(2-2-5) 
           (Innovation and Information Technology for Education) 
       468 201   สื่อการศึกษา การจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  2(1-2-3) 
           (Educational Media, Learning Resources and Learning  
           Environment Management) 
 

2.2  วิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ จ านวน  54  หน่วยกิต   

 468 202   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  3(3-0-6)      
           (Educational Technology and Communication) 
 468 203   กราฟิกส าหรับสื่อการสอน  3(2-2-5) 
  (Graphic Techniques for Instructional Media) 
 468 204   การถ่ายภาพดิจิทัล  3(2-2-5) 
  (Digital Photography) 
 468 205   การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีการศึกษา  3(2-2-5) 
  (Operation and Maintenance of Audio – Visual Equipment) 
 468 206   การผลิตรายการวิทยุดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์                          3(2-2-5) 
  (Production of Creative Digital Radio) 
 468 300   คอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ือการศึกษา                          3(2-2-5) 
  (Computer Graphics for Education) 
 468 301   คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา  3(2-2-5) 
  (Computer Multimedia for Education) 
 468 302   สื่อสร้างสรรค์เพ่ือการศึกษา   3(3-0-6) 
  (Creative Media for Education) 
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 468 303   การผลิตสื่อวีดิทัศน์ดิจิทัล  3(2-2-5) 
  (Production of Media Digital Video) 
 468 304   จริยธรรมและจรรยาบรรณนักเทคโนโลยีการศึกษา  3(3-0-6) 
  (Moral and Ethics for Educational Technologists) 
 468 306   การออกแบบและพัฒนาการเรียนออนไลน์  3(2-2-5) 
  (Design and Development of Online Learning) 
 468 314   การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการศึกษา  3(2-2-5) 
  (Design and Development of Education Software) 
 468 400   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา  6(0-12-6) 
  (Practicum in Educational Technology) 
 468 401   การเลือกและการใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษา  3(3-0-6) 
  (Selection and Utilization of Educational Technology Media) 
 468 402   การจัดการองค์กรและกิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา  3(3-0-6) 
  (Management of Educational Technology Organization and Activities) 
  468 403   สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  3(3-0-6) 
  (Seminar in Educational Innovation and Technology)    
 468 404   การศึกษารายบุคคลสาขาเทคโนโลยีการศึกษา  3(0-6-3) 
  (Individual Study in Educational Technology) 
 

 2.2.2  วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  27  หน่วยกิต 
 468 207   สื่อส าหรับการเรยีนด้วยตนเอง  3(3-0-6) 
  (Media for Self - Instruction) 
 468 208   หลักการประชาสัมพันธ์                3(3-0-6) 
  (Principle of Public Relations) 
 468 210   ระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  3(3-0-6) 
  (Information System for Education) 
            468 212     พ้ืนฐานวาดเส้นส าหรับผลิตสื่อ  3(2-2-5) 
  (Basic  Drawing for Media Productions) 
 468 305   การออกแบบและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ปฏิสัมพันธ์                 3(2-2-5) 
  (Design and Development of Interactive Media Computer) 
 468 307   การถ่ายภาพดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์         3(2-2-5) 
  (Creative Digital Photography) 
 



                                                             13                                                     มคอ.2 
 
 468 309   สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล                                                      3(2-2-5) 
  (Digital Printing) 
             468 310   เทคนิคการน าเสนอและการจัดนิทรรศการ                       3(3-0-6) 
  (Presentation Techniques and Exhibition) 
 468 311   นวัตกรรมและเทคโนโลยีการฝึกอบรม   3(3-0-6) 
  (Training Innovations and Technology) 
             468 315     การออกแบบภาพประกอบสื่อส าหรับเด็ก  3(2-2-5)                            
  (Illustration Design in Media for Children) 
 468 405   วิธีการสอนคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  (Computer Teaching Method) 
 468 406   สถานการณ์จ าลองและเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา  3(3-0-6) 
  (Instructional Computer Simulations and Games for Education) 
 468 407   โครงงานด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
  (e-Media Project) 
 468 408  ภาษาอังกฤษส าหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา  3(3-0-6) 

(English Language for Educational Technology) 
 468 410   การถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร              3(3-0-6) 
             (Photography for Communication) 
 468 411   สื่อสมัยใหม่ส าหรับการสื่อสาร           3(3-0-6) 
  (New Media for Communication) 
 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตามความถนัดและความ
สนใจ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
 
หมายเหตุ  การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา ให้นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหน่วยกิตรายวิชาใดวิชาหนึ่งไปไว้
ทั้งสองหมวดรายวิชาไม่ได้ 
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3.1.4   แสดงแผนการศึกษา  
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
467 253 ชุมชนศึกษา 2(2-0-4) 

 วิชาบังคับเลือกหมวดศึกษาท่ัวไป 6 
 วิชาเลือกเสรี 3 

รวมจ านวน 17 
 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
461 101 หลักและระบบการจัดการศึกษา 2(2-0-4) 
468 101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาา   3(2-2-5) 

 วิชาบังคับเลือกในหมวดศึกษาท่ัวไป 6 
 วิชาเลือกเสรี 6 

รวมจ านวน 20 
 

  



                                                             15                                                     มคอ.2 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
462 202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(3-0-6) 
465 251 หลักวาทการ 2(1-2-3) 
466 221 ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการศึกษาและการบันเทิง 3(3-0-6) 
468 202 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(3-0-6) 
468 203 กราฟิกส าหรับสื่อการสอน 3(2-2-5) 
468 205 การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 

รวมจ านวน 17 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
463 201 จิตวิทยาการศึกษา 2(2-0-4) 
466 222 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์ด้านงานอาชีพ 3(3-0-6) 
468 201 สื่อการศึกษา การจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

เรียนรู้ 
2(1-2-3) 

468 204 การถ่ายภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 
468 206 การผลิตรายการวิทยุดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

 วิชาเอกเลือก 6 
รวมจ านวน 19 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
464 330 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
468 300 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
468 301 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
468 302 สื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 
468 303 การผลิตสื่อวีดิทัศน์ดิจิทัล 3(2-2-5) 

 วิชาเอกเลือก 6 
รวมจ านวน 21 

 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
464 350 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 2(2-0-4) 
468 304 จริยธรรมและจรรยาบรรณนักเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 
468 306 การออกแบบและพัฒนาการเรียนออนไลน ์ 3(2-2-5) 
468 314 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการศึกษา 3(2-2-5) 

 วิชาเอกเลือก 9 
รวมจ านวน 20 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
468 401 การเลือกและการใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 
468 402 การจัดการองค์กรและกิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 
468 403 สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 
468 404 การศึกษารายบุคคลสาขาเทคโนโลยีการศึกษา 3(0-6-3) 

 วิชาเอกเลือก 6 
รวมจ านวน 18 

 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
468 400 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 6(0-12-6) 

รวมจ านวน 6 
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    3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  (Thai for Communication) 

          หลักและแนวคิดของการสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษา ไทยเพ่ือการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ เพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

           Principles and concepts  of communication; the use of Thai language skills 
for effective and creative communication in daily life and for knowledge seeking. 

 
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 

 (English for Everyday Use) 
          การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยฝึกการฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน และใน
สถานการณ์ต่างๆ ฝึกอ่านเพ่ือความเข้าใจ สามารถสรุปใจความส าคัญ ฝึกเขียนในระดับย่อหน้า  
และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
          Practice of four language skills with an emphasis on listening and speaking 
in everyday life and in various situations; practice of reading comprehension to be 
able to summarize main points;  practice of paragraph writing; ability to use English 
as a tool for knowledge seeking. 

 
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
  (English Skills Development) 
                           การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยฝึกการอ่านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องที่อ่าน สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการอ่านไปประกอบการเขียน ฟังจับใจความและสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
          Practice of four language skills with an emphasis on reading and discussion 
on what is read; ability to use  information from reading to write; listening for 
main ideas; ability to use English as a tool for knowledge seeking. 
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082 101 มนุษย์กับศิลปะ  3(3-0-6) 
  (Man and Art) 

          ความส าคัญของศิลปะ บทบาทของมนุษย์ในฐานะผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ที่มาของแรง
บันดาลใจ วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และดนตรีจากอดีตถึง
ปัจจุบัน   ทั้งนี้โดยครอบคลุมประเด็นส าคัญต่อไปนี้ คือ ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะ ศิลปะใน
ฐานะสื่อความคิด อารมณ์ คติความเชื่อ และการสะท้อนภาพสังคม วิธีการมองและชื่นชมผลงาน
ศิลปะจากแง่มุมสุนทรียศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์และสังคม 
          The significance of arts; the role of mankind as art creators; sources of 
inspiration; the evolution of art in the areas of visual arts, drama and music from 
the past to the present; unique characteristics of artworks, arts as an expression of 
mankind’s ideas, emotions, beliefs and as a reflection of society, art appreciation 
from aesthetic perspectives and the interaction between art, mankind and society. 

 
082 102  มนุษย์กับการสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
  (Man and Creativity) 

          วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรม
และรูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่างๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณ
สมัยมาถึงปัจจุบัน  ปัจจัยที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิต
ของการสร้างสรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัย   ทั้งนี้ โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลในปริทัศน์ประวัติศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

           The evolution of mankind; mankind’s role in abstract and concrete creation 
which have been the foundations of human civilization from the past to the 
present; contributing factors, processes, characteristics and outputs of creativity and 
impacts on mankind in each period; analysis from the perspective of history and 
relevant disciplines. 
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082 103 ปรัชญากับชีวิต  3(3-0-6) 
  (Philosophy and Life) 

          ความหมาย ความคิดและวิธีการทางปรัชญาอันเกี่ยวเนื่องกับชีวิต การแสวงหาความจริง 
ความรู้ คุณค่าทางจริยธรรมและความงาม การคิดอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์ประเด็น ปัญหาร่วม
สมัย   อันจะน าไปสู่การสร้างส านึกทางจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
          The significance of philosophy, concepts and philosophical methods related 
to life; the acquisition of truth, knowledge, ethical values and beauty; logical 
thinking and analysis of contemporary issues leading to ethical consciousness and 
social and personal responsibilities. 
 

082 104 อารยธรรมโลก  3(3-0-6) 
  (World Civilization) 

          ความหมายของค าว่า อารยธรรม รูปแบบและปัจจัยพ้ืนฐานที่น าไปสู่ก าเนิดของอารย
ธรรม ความรุ่งเรืองและความเสื่อมของอารยธรรมส าคัญของโลกในแต่ละยุคสมัย กระบวนการสั่ง
สมความเจริญที่มาจากความคิดสร้างสรรค์  การเรียนรู้จากประสบการณ์  ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อารยธรรมต่างๆ ทั้งในด้านวัตถุธรรมและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองการปกครอง กฎหมาย 
วรรณกรรม ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเชื่อ ซึ่งยังคงมีคุณูปการต่อสังคมมนุษย์ใน
ปัจจุบัน 
          The significance of civilization;  forms and fundamental factors leading to 
the origin of civilization, the glory and decline of world civilization in each period; 
the process of civilization accumulating from creativity and learning experience and 
material and spiritual interaction between civilizations related to politics and 
government, law, literature, art, philosophy, religions and beliefs benefiting present 
society. 

 
082 105 อารยธรรมไทย  3(3-0-6) 
  (Thai Civilization) 

          พ้ืนฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ 
ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา 
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
บทบาทของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 
          Foundations and evolution of Thai civilization with an emphasis on historical 
background, creativity, social value, folk wisdom and cultural heritage:  language, 
literature, art, religion, politics and government, the economy and society; the 
effects of science and technology; the role of Thailand as a member of the 
international community. 
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082 106    ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน                                               3(3-0-6) 
  (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 

          การตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ รูปแบบที่หลากหลายของ
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น  คติความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม  พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและ
มรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่ียวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติใน
ประชาคมอาเซียน 

              The development of settlements in relation to geography and ecology.  
Examining different styles of vernacular architecture, in the context of belief, 
religion, and culture.   The development of architecture, its related arts and 
architectural heritage.    Contemporary architecture indicative of the identity of 
ASEAN countries.  

  
082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Meditation for Self-Development) 

          ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ 
ลักษณะของการบริกรรมและการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และ
การน าสมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ 
ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา 
แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา 

             Meanings, objectives, methods, and stages of meditation.   The 
commencement of meditation, the characteristics, and benefits of recitation and 
meditation.   Characteristics of anti- meditative states and the applications of 
meditation in daily life.   Meditation for study and work, including the 
characteristics, stages, qualities, and benefits of Dhyana (contemplation) and jhana 
(awareness).  Concepts of Vipassana (insight) and the differences between Samatha 
(serenity) and Vipassana, including diagrams of Samatha and Vipassana techniques.  
The relevance of Vipassana for global citizens. 
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082 108   ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น                                                      3(3-0-6) 
             (Art and Visual Culture)   

          ผลผลิตทางวัฒนธรรมในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมจากปัจจัยของ
ปรัชญา การเมือง สังคม  เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมตะวันตก ผลกระทบจาก
การรับวัฒนธรรมทางการเห็นจากตะวันตกเข้ามาในสังคมไทย 

              Cultural products in art, design and architecture as reflection of philosophy, 
politics, economics science and technology of western culture, effect of the 
adoption of Western visual culture on Thai society. 

 
082 109  ดนตรีวิจักษ์                                                                                 3(3-0-6) 
             (Music Appreciation) 
           องค์ประกอบของดนตรี ดนตรีไทยและต่างชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและต่างประเทศที่

ส าคัญ การเปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติต่างๆ รวมทั้งดนตรีพ้ืนบ้าน ลักษณะเฉพาะของ
ดนตรีประจ าชาติไทย ความสัมพันธ์ระหว่างคีตศิลป์กับศิลปะแขนงอ่ืน  

            Elements of music, Thai and foreign music; works of important Thai and 
foreign composers; comparison of characteristics of music from different nations 
and folk music; unique characteristics of Thai music, and the relationship between 
music and other art forms. 

 
082 110   ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็นสุข     3(3-0-6) 
        (Art of Living and Working for Happiness) 

                    การเรียนรู้เพ่ือความเข้าใจชีวิตของตนเองและผู้อื่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองและสังคม หลักการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม คุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและการท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แนวทางการด าเนินชีวิตและ
การท างานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     Studying in order to understand oneself and others.   Roles and 
responsibility for oneself and community.   Principles of cooperation.   Personality 
and social manners.   Morals and ethics in everyday life and work.   Ways of living 
and working based on principles of sufficiency economy. 
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083 101    มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
  (Man and His Environment)  

          ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและภูมินิเวศน์ โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์
ของการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตเพ่ือให้เกิดความสมดุลแห่งธรรมชาติ ปัจจัยที่น าไปสู่ความเสื่อม
โทรมของสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และภูมินิเวศน์ ลักษณะและขอบเขตของปัญหาในปัจจุบัน 
แนวโน้มของปัญหาในอนาคตและผลกระทบต่อมนุษยชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปสู่สังคมแบบยั่งยืน 
          The relationship among humans, environment and geographical ecology; 
the harmonious relationship of living things with the balance of nature; factors 
leading to degradation of natural environment and geographical ecology; 
characteristics and scopes of present problems; trends of problems in the future, 
the effect of the problems on human race; enhancement and involvement in 
environmental management for the sustainable society. 
 

083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์  3(3-0-6) 
  (Psychology and Human Relations) 

          ธรรมชาติของมนุษย์ในด้านพัฒนาการ พัฒนาการของชีวิตแต่ละช่วงวัย ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพัฒนาการ กระบวนการคิดและการรับรู้ตนเองและบุคคลอ่ืน ทัศนคติและความพึงพอใจ
ระหว่างบุคคล การสื่อสาร สัมพันธภาพระหว่างบุคคล หลักการจูงใจและการให้ก าลังใจ อารมณ์   
การควบคุมอารมณ์และการจัดการความเครียด  การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว ภาวะผู้น า 
การท างานเป็นหมู่คณะ การประยุกต์จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตนและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 
          Human nature focuses on development,  developmental stages, 
contributing factors to the development, self-perception and perception of others, 
attitude, interpersonal satisfaction, communication and interpersonal relations, 
principle of motivating people, emotion, emotional control and coping with 
stresses, personality development, adjustment, leadership, teamwork, an 
application of psychology for self improvement and to create the quality of life. 
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083 103 หลักการจัดการ   3(3-0-6) 
  (Principles of Management) 

          ความหมาย นัยและความส าคัญของค าว่า การจัดการ ตลอดจนจุดประสงค์แนวคิดในเชิง
ปรัชญาและหลักการในเชิงทฤษฎีที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการด าเนินชีวิต การประกอบกิจหรือ
ภารกิจ   ใดๆ ก็ตามของปัจเจกบุคคล องค์กรและสังคมให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   ทั้งนี้ โดยครอบคลุมประเด็นว่าด้วยจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การ
ก าหนดนโยบายและการวางแผน พฤติกรรมองค์กร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากร และ
การติดตามประเมินผล 
          Meanings and importance of the management.   Purposes and principles of 
philosophical concepts in theoretical contributing to success in life.   Operation or 
mission of individual; organizations and societies to be accomplished efficiently and 
effectively with ethics and social responsibility.  Policy and planning; organisational 
behavior; organising; resource management and evaluation. 
 

083 104 กีฬาศึกษา   3(2-2-5) 
  (Sport Education) 

          ความเป็นมาของกีฬา เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาทักษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและกติกา 
มารยาทของผู้เล่นและผู้ชม สมรรถภาพทางกาย การป้องกันอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น รวมถึงบทบาทหน้าที่การเป็นนักกีฬาและผู้ชมที่ดี ประโยชน์ของกีฬาที่มีต่อการ
เสริมสร้างสุขภาวะ โดยเลือกศึกษากีฬาสากล หรือกีฬาสมัยนิยมหนึ่งชนิดกีฬา 
          The history of sport education, learning, training, skills development, 
technical of sport, regulations and rules, etiquette of players and spectators, 
physical fitness, accident prevention of sport, first aid, the role of a good athlete 
and an audience, the benefits of sport to enhance wellness.  A choice to study an 
international sport or contemporary sport. 
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083 105  การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย   3(3-0-6) 
  (Thai Politics, Government and Economy) 

          โครงสร้าง ระบบ และกระบวนการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ พัฒนาการ
บทบาทของภาครัฐ ภาคประชาสังคม วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลไกทางการเมือง        
การปกครองและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ    ตลอดจนศึกษาผลกระทบของ
โลกาภิวัตน์ที่มีต่อระบบการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ 

           Structure, system and processes of Thai politics; government and the 
economy; the development of government and civil society’s roles; analysis of the 
relationship between political mechanisms, government and the economy affecting 
national development; analysis of the impact of globalization on politics, 
government and economy. 

 
083 106    ศิลปะการแสดงในอาเซียน                                                              3(3-0-6) 
              (Performing Arts in ASEAN) 
            รูปแบบ เนื้อหา เอกลักษณ์ และบริบทของการก่อเกิดศิลปะการแสดงในประชาคม

อาเซียน    จุดร่วมในเชิงอัตลักษณ์ท่ีสะท้อนผ่านศิลปะการแสดง  
            Forms, content, uniqueness and context of the formation of performing arts 

in ASEAN countries; the shared identities reflected in performing arts. 
 
083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน                                                          3(3-0-6) 
 (Aspects of ASEAN Culture) 
           การก่อเกิดของอาเซียนและประชาคมอาเซียน อัตลักษณ์ ความหลากหลาย และ

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน  และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ของพลเมืองอาเซียน     

              The formation of ASEAN and the ASEAN community; identities, diversities 
and the cultural relationship among ASEAN countries and their intercultural 
communication. 
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083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน                                                   3(3-0-6) 
              (ASEAN Music Culture) 
           วัฒนธรรมดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรีในพ้ืนที่

วัฒนธรรมหลักของอาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงส าคัญ ศิลปินดนตรีอาเซียน 
ความสัมพันธ์ของดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ สภาพปัจจุบันของดนตรีอาเซียน 

               Musical culture in the ASEAN community; history and development of 
mainstream ASEAN music culture, music theories; musical instruments; ensembles; 
major songs and key ASEAN composers and musicians; the relationship between 
ASEAN music and other art forms; the present situation of ASEAN music. 

 
083 109     การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์                                                           3(3-0-6) 
              (Creative Living) 
            ความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต ระดับบุคคล ครอบครัว  และ

ชุมชน    ชุดความคิดต่างๆ ที่ก าหนดแบบแผนการด าเนินชีวิต การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ลัทธิ
บริโภคนิยม ปัจจัยพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ การบริโภค
ทรัพยากร การอยู่อาศัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  จิตอาสา หน้าที่พลเมือง 

                           Creativity and aesthetics of individual, family and community life, including 
factors determining lifestyle.   Examining sufficiency living, consumerism, basic 
factors and facilities in human living.   Understanding resource consumption, 
inhabitance, social and environmental responsibility and civil duty. 

 
083 110    กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์                                                           3(3-0-6) 
              (Activities for a Creative Life) 
            ความหมายและความส าคัญในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตที่

พึงประสงค์ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีของการเป็นพลเมืองโลก การสร้างเสริมจิตอาสา คุณธรรม
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต การพัฒนาการท างานเป็นทีม การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาชีวิตโดย
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบต่างๆ 

                           The meaning and importance of self-development for students.   Desired 
graduate attributes and the cultivation of a  positive attitude as a global citizen.  
The encouragement of volunteerism, morality, ethics and honesty.  Teamwork 
development.  Lifelong learning from student development activities.  
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083 111     ประสบการณ์นานาชาต ิ 3(3-0-6) 
     (International Experience)  
  เงื่อนไข : โดยความยินยอมของคณะกรรมการประจ าคณะ/ นักศึกษาออกค่าใช้จ่ายเอง 

          ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยการเดินทางและ
ประสบการณ์ในต่างประเทศ   การวางแผน และการเตรียมการเดินทาง  ฝึกประสบการณ์ใน
มหาวิทยาลัย สถาบันทางวิชาการ หรือสถาบันอ่ืนในต่างประเทศโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะ/ มหาวิทยาลัย และเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ประวัติศาสตร์ ตลอดจนประชาชนของประเทศนั้นๆ 

           The importance and objectives of integrated learning through travels and 
international experiences, including planning and preparation of trips, training for 
experience at a university, academic institute or other institutions in a foreign 
country as suggested by the Faculty of University.   Knowledge and experience of 
language, culture, tradition and history gained from the chosen country. 

 
083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
 (Sufficiency Economy and Social Development) 
            ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกจิพอเพียงให้เกิดการตระหนักที่ดีในวิถีการด ารงชีวิต 

           Definitions, principles, concepts and significance of sufficiency economy.  
Case studies of royally- initiated projects related to sufficiency economy.  
Application of sufficiency economy principles to proper awareness in ways of life. 

 
084 101     อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 

(Food for Health) 
          ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร สุขลักษณะ
ของอาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ 
ปัญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปื้อนของสารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์  
ความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 
          Introduction to bodily needs of food; compositions of food; food hygiene 
and health; diet imbalanced with diseases; eating habits and health; nutritional 
problems and diseases; diseases from contamination of food preservatives and 
packaging; food safety and consumer protection. 
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084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน  3(3-0-6) 
  (Environment, Pollution and Energy) 

          ส่วนประกอบและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ สาเหตุ ผลกระทบ และการ
จัดการมลพิษชนิดต่างๆ พลังงาน ผลกระทบจากการใช้พลังงานและการจัดการ  
          Compositions and relationships of natural elements.   Causes, impacts, and 
management of various types of pollutants.  Energy.  Impact and management of 
energy usage. 
 

084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  (Computer, Information Technology and Communication) 

          บทบาทและความส าคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต ความรู้พ้ืนฐาน การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การรักษาความมั่นคง 
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 
          Roles and significance of computers, information technology, and 
communication in modern days.   Future trends.   Basic knowledge, creative 
applications, securities, laws, and ethics related to computer and information. 

 
084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
  (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 

          เซต ระบบจ านวนจริง ตรรกวิทยา ความน่าจะเป็น ประเภทของข้อมูล สถิติพรรณนา เลข
ดัชนี ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
           Real number systems. Logic. Probability. Type of data. Descriptive statistics. 
Index number. Interest. Income tax. Basic accounting. 

 
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม  3(3-0-6) 
  (World of Technology and Innovation) 

          ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในปัจจุบันและอนาคต   
การพัฒนา การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม  
          Philosophy, concepts and innovative technology and various innovation in 
the present and future.   Development, application and management.   Role and 
effect of developed technology and innovation on the life, economics and social. 
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084 106  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน                                   3(3-0-6) 
           (Science and Technology in ASEAN Community) 
           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนใน

ด้านสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิทยาศาสตร์และนัก
เทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน กิจกรรมการสื่อสารต่อสาธารณะและการสร้างสื่อประเภทต่างๆ 
เพ่ือแสดงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน 

              Science and technology for the creative and sustainable development of 
ASEAN community, with regards to society, economy, art, culture, education, public 
health  environment.   Examining community education resources for science and 
technology, and knowledge exchange between ASEAN scientists and technologists.  
Public communication activities, and the creation of media resources to 
demonstrate the impact of science and technology on the community.  

 
084 107   พลังงานในอาเซียน                                                    3(3-0-6) 
             (Energy in ASEAN) 
           ความส าคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ประเภทของพลังงาน เทคโนโลยีการผลิต

พลังงาน สถานการณ์และแนวโน้มการใช้พลังงานของอาเซียนและของโลก  แหล่งพลั งงาน
หมุนเวียนและพลังงานทางเลือกในอาเซียน  ศักยภาพในการผลิตพลังงานในอาเซียน  นโยบาย
ด้านพลังงานในอาเซียน  ภาวะโลกร้อน  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการใช้พลังงาน   

             Importance of energy and environment.  Types of energy. Energy conversion 
technology.   Situation and trend of energy use in ASEAN and in the world.   
Renewable and alternative energy resources in ASEAN.   Potentials of energy 
production in ASEAN.  Energy policies in ASEAN.  Global warming.  Environmental 
impacts due to energy use.  

 

084 108   โลกและดาราศาสตร์                                                  3(3-0-6) 
              (Earth and Astronomy)      
            ความเป็นมาและความส าคัญของวิชาดาราศาสตร์ บรรยากาศโลก การพยากรณ์ทาง

อุตุนิยมวิทยา ปรากฏการณ์และสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ ระบบสุริยะและกลุ่มดาวบน
ท้องฟ้า  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

            History and importance of astronomy, the earth’s atmosphere and 
meteorological forecasting.   Astrological phenomena and observation, the solar 
system, constellations and application of this knowledge in everyday life. 
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465 251 หลักวาทการ 2(1-2-3) 
    (Principles of Speech) 

          ความรู้เกี่ยวกับการพูด หลักการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ การวิจารณ์การพูดและฝึก
ปฏิบัติการพูด ทั้งการพูดเป็นรายบุคคลและการพูดเป็นหมู่คณะ 
          Knowledge of speech, principles of speech, development of individual 
personality, criticism of speech, and individual and group speaking practice. 

 
466 221 ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการศึกษาและการบันเทิง 3(3-0-6) 
  (English through Edutainment) 

          การใช้ภาษาอังกฤษ ความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรมด้านภาษาผ่านการร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับการศึกษาและการบันเทิงเพ่ือให้ความสามารถการท างานและเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สันติ 
          Use of the English language, awareness of language culture through 
edutainment activities leading to the ability to work and live peacefully with othes. 
 

466 222    ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ด้านงานอาชีพ 3(3-0-6) 
  (English for Occupational Purposes) 

      การใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษส าหรับสื่อสารในสถานที่ท างาน 
และเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

           Use of English language skills, including listening, speaking, reading and 
writing, for communication in workplace and for professional development. 

 
467 253  ชุมชนศึกษา    2(2-0-4) 
    (Community Studies) 

          ความรู้เกี่ยวกับชุมชนในด้านกายภาพ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง บุคคลส าคัญ ประชากรและสิ่งแวดล้อมตลอดจนปัญหาและการวางแผน
เพ่ือพัฒนาชุมชน 
          มีการศึกษานอกสถานที ่
          Knowledge about community in terms of physical, history, art and culture, 
economy, society, politics, government, important people, population and 
environment, including problems and plans for community development. 
           Field trip required. 
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    หมวดวิชาเฉพาะ 
461 101   หลักและระบบการจัดการศึกษา                                           2(2-0-4) 
       (Principles and Systems of Educational Management) 

          ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้น าทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ 
วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กร การบริหารจัดการชั้นเรียน 
การประกันคุณภาพการศึกษา การท างานเป็นทีม การจัดท าโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการ
ฝึกอาชีพ        การจัดโครงการและกิจกรรม ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
          Theories and principles of administration, educational leadership, systematic 
thinking, corporate culture, corporate human relations, intra- corporate 
communication, classroom management, educational assurance, teamwork, 
academic projects, vocational training projects, project works and activities, 
information system for administration and management, and education for 
community development. 
 

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

 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
จัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  การจัดการชั้นเรียน   การ
พัฒนาศูนย์การเรียนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลจริง การสร้าง
บรรยากาศ การจัดการชั้นเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
  Principles, concepts, and approaches to lesson planning, learning 
management, management of 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; 
development of  learning center in an educational institution, learning management 
planning and implementation, establishment of environment and classroom 
management for learning. 
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463 201 จิตวิทยาการศึกษา                           2(2-0-4)             
 (Educational  Psychology)   

 ความเข้าใจในการปฏิบัติการ โดยน าหลักการทางจิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของ
มนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาส าหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนจิตวิทยาการศึกษาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรู้ ศักยภาพและความถนัดของ
ผู้เรียนโดยเน้นการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถ
แตกต่างกันและการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน  เพ่ือให้สามารถใช้
จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
  Understanding of practice by 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’ level of 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  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้          3(3-0-6) 
              (Educational Measurement and Evaluation) 

 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน               
การปฏิบัติการวัดและการประเมินผล การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติ และการให้คะแนน 
การน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
  Principles, concepts, and guidelines in measurement and evaluation of 
learning outcomes, practice of measurement and evaluation; tests designing, test 
items, tools of measurement, grading, scoring; practicum examination and scoring; 
application of the results for learners’ improvement. 
 

464 350 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                    2(2-0-4) 
  (Research for Learning Development) 

 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การด าเนินการท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนพัฒนาผู้เรียน 
  Principles, concepts and practices in research; use and development of 
research for learning development; applying research results to instruction; and 
research conducting to improve teaching, learning, and learners. 
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468 101   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
              (Innovation and Information Technology for Education) 

  หลักการ  แนวคิด  การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ปฏิบัติการ
ออกแบบ สร้าง ประยุกต์ แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ การน าไปใช้และประเมินสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
  Principles, concepts, designs, application and evaluation of media and  
information technology innovation for learning; use of innovation and information 
technology for education;  designing, creating, and applying learning resources and 
networks; Implementation and evaluation of media and information technologies 
for learning. 

 
468 201   ส่ือการศึกษา การจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  2(1-2-3)  
  ( Educational Media, Learning Resources and Learning Environment 
Management) 

 ความหมาย  พัฒนาการ บทบาท คุณค่าของสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  หลักการ
เบื้องต้นในการเลือก  การผลิต  การใช้ และการบ ารุงรักษาสื่อการศึกษา ทฤษฎี รูปแบบ และ
เทคนิคการจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  ปฏิบัติการออกแบบแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ รวมถึงออกแบบ และจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  การใช้แหล่ง
เรียนรู้กับการเรียนการสอน การออกแบบระบบสื่อการสอน ตลอดจนปฏิบัติการประเมินและน าผล
ไปใช้ในการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
 Meanings, development, roles, and values of educational media and 
technology; basic principles in selecting, producing, using, and maintaining 
educational media; theories, patterns, and techniques of learning resources and 
learning environment management, and the use of learning resources for learning 
and teaching; design of educational media systems; practice of evaluation and 
implementation of products to improve learning resources and environment for 
overall learning. 
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468 202   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(3-0-6)    
 (Educational Technology and Communication) 

 ความหมาย ความเป็นมา และความส าคัญของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ประเภท
สื่อการสอนตั้งแต่สื่อพ้ืนฐานจนถึงสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา บทบาทของเทคโนโลยี
ต่อการศึกษาและการจัดการศึกษาในปัจจุบัน แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต  
 Meaning, history and importance of educational communication and 
technology.  Categories of educational media from basic media to information 
technology for education.  The role of technology in education and educational 
management. Trends in educational technology in the future. 
 

468 203   กราฟิกส าหรับสื่อการสอน    3(2-2-5) 
 (Graphic Techniques for Instructional Media) 

 ทฤษฎีการออกแบบงานกราฟิก ทักษะปฏิบัติงานสร้างสรรค์ ทั้งด้านเทคนิค และวัสดุการ
ใช้ เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานกราฟิก การประยุกต์ใช้ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์และทฤษฎีสี 
ส าหรับการผลิตวัสดุกราฟิกเพ่ือการเรียนการสอน และการสื่อสาร มีกระบวนการวิจารณ์ผลงาน
ตามหลักการศิลปะ 
 Graphic design theory.  Practice in design creative graphic.  Techniques, 
materials and tools for graphic design.  Applying design and colour theories to 
produce instructional graphic materials and message.  The critical review using the 
rules and principles of art. 
 

468 204   การถ่ายภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 
 (Digital Photography) 

 ประวัติการถ่ายภาพ ฟิล์ม และระบบบันทึกภาพ กล้องสะท้อนภาพแบบเลนส์เดี่ยว และ
อุปกรณ์ในการถ่ายภาพดิจิทัล การเลือกใช้กล้อง แสงที่มีผลต่อการถ่ายภาพ หลักการจัด
องค์ประกอบภาพ เทคนิคการถ่ายภาพขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ การฝึก
ปฏิบัติการถ่ายภาพ  
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 History of photography.  The selection of films.  Single lens reflex camera and 
accessories in digital photography.  General principles of photography.  Influence of light 
on the shooting.  Principles of composition.  Basic techniques of photography as well as 
maintenance of the equipment. Practice shooting and filming. 
 Field trips required. 
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468 205   การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Operation and Maintenance of Audio – Visual Equipment) 

 แนวคิดการบ ารุงรักษา หลักการท างาน วิธีใช้ การพิจารณาเลือกใช้ และการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีการศึกษาอย่างเหมาะสม การใช้ และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
การศึกษา และการฝึกประสบการณ์การให้บริการที่เก่ียวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
 Concept of operation and maintenance, principles of 
using operation, consider a use appropriate and maintenance audio–visual 
equipment , using operation and maintenance of audio–visual equipment and 
practices for experience in educational technology services. 

 

468 206 การผลิตรายการวิทยุดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 (Production of Creative Digital Radio) 

 ความเป็นมาและบทบาทของวิทยุกระจายเสียง ประเภทของรายการวิทยุ การเขียนบท 
การวิเคราะหแ์ละสร้างสรรค์รายการวิทยุ การใช้สตูดิโอบันทึกเสียง การผลิตรายการวิทยุดิจิทัลเชิง
สร้างสรรคแ์ละการประเมินรายการวิทยุ 
         History and role of radio programs.  Types of radio programs.  Writing a radio 
script, analysis and creative radio program.  Using sound studio and production of 
creative digital radio and evaluation of radio program. 
 

468 207   ส่ือส าหรับการเรียนด้วยตนเอง 3(3-0-6) 
 (Media for Self - Instruction) 

 ความส าคัญ หลักการ และการใช้สื่อการสอนแบบต่างๆ เพ่ือการเรียนการสอนด้วยตนเอง  
การผลิตสื่อส าหรับการเรียนด้วยตนเอง รวมทั้งการทดลองใช้จริง 
 Importance, principles and use of teaching materials for self -  studied 
instructional manuals. Media production for self - paced lessons, including trials. 
 

468 208   หลักการประชาสัมพันธ์                 3(3-0-6) 
 (Principles of Public Relations) 

 ความหมาย ความส าคัญ กลวิธีในการด าเนินงานของประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างประชามติ
ระหว่างชุมชน และสถาบันที่เกี่ยวข้อง สื่อ และกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ บทบาทของ
สื่อมวลชนในการสร้างงานประชาสัมพันธ์ และคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ที่ดี  จรรยาบรรณ
ของนักประชาสัมพันธ์  
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Meanings, importance or public relations strategy for opinions from the 
public inclusive of involved. Media and public relations activities; the role of media 
in creating public relations and features of good public relations.  Ethics of public 
relations officer.  
 Field trips required. 
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468 210   ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 
              (Information System for Education) 

  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับข้อมูลและระบบสารสนเทศ  โครงสร้างของระบบสารสนเทศ  
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ  ประเภทของระบบสารสนเทศ  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 Fundamental concepts of data and information systems; structure and 
benefits of the information system for education; types of information systems; 
analysis, design and development of information systems for education. 
 

468 212   พื้นฐานวาดเส้นส าหรับผลิตสื่อ 3(2-2-5) 
           (Basic Drawing for Media Production) 

        ประวัติความเป็นมา ความหมาย ประเภท ความส าคัญ หลักการและกระบวนการพ้ืนฐาน
การวาดเส้น วัสดุ อุปกรณ์วาดเส้น ทัศนธาตุ การจัดองค์ประกอบศิลป์  และหลักทัศนียภาพ  
ส าหรับการออกแบบและผลิตสื่อ 
 History, meanings, categories, importance, principles of basic drawing.  Basic 
drawing materials, visual elements, elemental composition and perspectives in 
design media production. 
 

468 300   คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา                         3(2-2-5) 
 (Computer Graphics for Education) 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ือการออกแบบ และการผลิตสื่อกราฟิกในรูปแบบ
ดิจิทัล 2  มิติส าหรับการเรียนการสอน มีกระบวนการวิจารณ์ผลงานตามหลักการการออกแบบ
กราฟิก 
 Computer graphic programs for design and production of 2D digital 
instructional media.  The critical review using the rules and principles of computer 
graphic designs. 
 

468 301   คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
  (Computer Multimedia for Education) 

 หลักการ  แนวคิด  การออกแบบและการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพ่ือ
การน าเสนอสารสนเทศและเพ่ือการเรียนรู้ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผ่านสื่อและ
อุปกรณ์พกพาในรูปแบบต่างๆ  โดยการเน้นทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการออกแบบและกระบวนการ
สื่อสาร 
 Principles, concepts, design, and production of interactive multimedia; using 
computers for presentation and for learning; using a computer program package 
with any media and mobile devices.  Emphasis on learning theory and 
communication process. 
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468 302   สื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา             3(3-0-6) 
(Creative Media for Education) 
 แนวคิด ทฤษฎี และความหมายของความคิดสร้างสรรค์ วิธีการและกระบวนการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ การจัดการเรียนอย่างสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การผลิตสื่อ
สร้างสรรค์ การออกแบบร่าง การผลิตต้นแบบเหมือนจริงหรือแบบจ าลองเหมือนจริง การน ามาใช้
ประโยชน์ เผยแพร่ผลงาน จริยธรรมในการผลิตสื่อ  
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Concepts, theories and meanings of creative thinking; methods and 
processes of development of creative thinking; creative learning management; 
creative problem solving; creative media production; sketch designing and 
production of realistic prototypes; utilization; dissemination; ethics in media 
production. 
 Field trips required. 
 

468 303   การผลิตสื่อวีดิทัศน์ดิจิทัล 3(2-2-5) 
 (Production of Media Digital Video)  

 ความเป็นมาและพัฒนาการของระบบโทรทัศน์ บทบาทและความส าคัญของสื่อวีดิทัศน์ 
ความรู้พ้ืนฐานและแนวคิดในการผลิตรายการ อุปรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ  ขนาดภาพ 
และมุมกล้อง การเขียนบท การถ่ายท า การตัดต่อ การประเมินสื่อวีดิทัศน์ และมีการศึกษานอก
สถานที ่
 มีการศึกษานอกสถานที ่
         History and development of television system; role and importance of 
video media; basic principles of television program production, video 
production equipment, shot size and camera angle, writing a television script, 
production, video editing and evaluation of video media.  
 Field trips required. 
 

468 304    จริยธรรมและจรรยาบรรณนักเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 
              (Moral and Ethics for Educational Technologists) 

 วิธีการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ  เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยอิง
กระบวนการ และแนวปฏิบัติทางศาสนา และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือความส าเร็จในวิชาชีพของ     
นักเทคโนโลยีการศึกษา  
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Human potential development in various forms, emphasis on morality and 
ethics true, religious practices, and procedures and professional ethics for career 
achievement.  
 Field trips required. 
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468 305   การออกแบบและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ปฏิสัมพันธ์                                      3(2-2-5) 
 (Design and Development of Interactive Media Computer) 

 หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการออกแบบ ส าหรับสื่อคอมพิวเตอร์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ เน้นการออกแบบและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ด้วยวิธีการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอน   โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผ่านการน าเสนอใน
รูปแบบสื่อสมัยใหม่ แอพพลิเคชัน เกมส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ รวมถึงการประเมินผล
สื่อคอมพิวเตอร์ 
 Principles, concepts, theories of learning, principles of design for interactive 
media computers.  Design and development of interactive media computers in 
various forms of instructional system design; development of interactive media 
computers using computer program packages via new media formats, applications, 
games, interactive books. Evaluation of interactive media computer. 

 

468 306   การออกแบบและพัฒนาการเรียนออนไลน์ 3(2-2-5) 
 (Design and Development of Online Learning)  

 หลักการออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ การจัดห้องเรียนและการจัดภาพแวดล้อม
ทางการเรียนออนไลน การประเมินผลการเรียนออนไลน์  เน้นประเด็นปัจจุบันของการเรียน
ออนไลน์ 
 Principles of online lesson design and development.  Online classroom 
management and environment; online learning assessment.  Focusing on current 
issues of online learning. 
 

468 307  การถ่ายภาพดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
  (Creative Digital Photography) 

 การถ่ายภาพด้วยระบบดิจิทัล แสงกับการถ่ายภาพ เทคนิคการจัดแสงในสตูดิโอ หลักการ
จัดองค์ประกอบภาพ เทคนิคการถ่ายภาพประกอบ การถ่ายภาพโฆษณา การถ่ายภาพเพ่ือชีวิตและ
สังคม เทคนิคการภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆ และกระบวนการตกแต่งภาพจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Development and technology of digital photography. Digital images. Lighting 
and photography. Lighting techniques in the studio. Principles of composition. 
Photography for advertising, photography for life and society, type of photography 
techniques and computer process in a digital dark room. 
 Field trips required. 
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468 309  สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล   3(2-2-5)
  (Digital Printing) 

 ประวัติและพัฒนาการของการพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ลักษณะต่างๆ วัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ 
การออกแบบกราฟิกส าหรับต้นฉบับการพิมพ์ การทดลองการพิมพ์อย่างง่าย ศึกษาดูงาน   
การพิมพ์เชิงอุตสาหกรรมจากโรงพิมพ์ การค านวณราคาการพิมพ์ 
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 History and development of printing. Printing processes in different materials. 
Graphic design for artwork. Experiments in simple printing processes. A study visit to 
an industrial printing house. Calculation of printing cost.  
 Field trips required. 
 

468 310  เทคนิคการน าเสนอและการจัดนิทรรศการ   3(3-0-6) 
  (Presentation Techniques and Exhibition) 

 หลักจิตวิทยาการเรียนและการถ่ายทอดความรู้ ขั้นตอนการน าเสนอข้อมูลอย่ างมี
ประสิทธิภาพ  การเตรียมตัว  เตรียมเนื้อหา เทคนิคการใช้สื่อและอุปกรณ์เพ่ือการน าเสนอชนิด     
ต่างๆ รวมทั้งศึกษาหลักการ องค์ประกอบของการจัดแสดง และนิทรรศการ วิธีจัดและการ
ประเมินผล  
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Principles of learning psychology, knowledge transfer; efficiency of 
presentation process; preparation, content management. Techniques of media 
usage and materials for presentation. Principles and components of displays and 
exhibitions. Display methods and evaluation. 
  Field trips required. 
 

468 311 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการฝึกอบรม   3(3-0-6) 
  (Training Innovations and Technology) 

 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย รูปแบบ และประเภทการฝึกอบรม การวิเคราะห์หาความ
จ าเป็นในการฝึกอบรม การวิเคราะห์เนื้อหา การเขียนหลักสูตรการฝึกอบรม บทบาทของนัก
เทคโนโลยีการศึกษา การบริหารจัดการโครงการการฝึกอบรม เทคโนโลยีการศึกษาส าหรับการ
ฝึกอบรม เทคนิคการประเมินผลการฝึกอบรม  
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Concepts, theories, meanings, formats and types of training; training needs 
analysis, content analysis, writing training courses; role of an educational 
technologist; training project management; educational technology for training, 
techniques for training evaluation. 
 Field trips required. 
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468 314  การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการศึกษา   3(2-2-5) 
              (Design and Development of Educational Software) 

   หลักการ แนวคิด ของการพัฒนาโปรแกรมการศึกษา  ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา  การ
เขียนโปรแกรมประยุกต์ในการศึกษา การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพ่ือการศึกษาด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมส าเร็จรูป การน าไปใช้งาน รวมทั้งการประเมินผล  
 Principles and ideas of computer programming development.  Database 
systems in education; educational programming development; design and 
development of educational software using computer programming language or 
commercial software; software implementation; assessment of invented software. 
 

468 315   การออกแบบภาพประกอบสื่อส าหรับเด็ก 3(2-2-5) 
              (Illustration Design in Media for Children) 

 จิตวิทยาการรับรู้ จิตวิทยาพัฒนาการทางศิลปะ หลักการออกแบบภาพประกอบส าหรับเด็ก 
ในการออกแบบสื่อ หนังสือ สื่อโฆษณา ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก การใช้วัสดุ  และเทคนิคในเขียน
ภาพประกอบส าหรับเด็ก ฝึกปฏิบัติการและการประเมินผลการออกแบบภาพประกอบสื่อส าหรับเด็ก 
 Psychology of perception, psychology of art development; design principles 
of illustration for children in media, books, advertising media and products for 
children.  The use of materials and techniques in illustration for children.  Practice 
and evaluation of illustrated media design for children. 

 
468 400    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา                                     6(0-12-6) 
 (Practicum in Educational Technology) 

 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา  การผลิต  การใช้  การบ ารุงรักษา และการบริการ
สื่อการศกึษาในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 Practicum in educational technology.  Production, usage, maintenance and 
service on educational media in educational institutions and others. 

 
468 401   การเลือกและการใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Selection and Utilization of Educational Technology Media) 

 ทฤษฎี หลักการเรียน และกระบวนการสื่อความหมายของมนุษย์ เน้นเทคนิคการถ่ายทอด
ความรู้ โดยอาศัยสื่อเป็นบูรณาการเพ่ือสร้างมโนทัศน์ เกณฑ์การพิจารณาเลือกสื่อ และการ
ประเมินประสิทธิภาพสื่อ 
 Theories, learning principles and processes of human learning.  Knowledge 
transfers techniques by using media integration to create a concept, criteria for the 
selection and evaluation of media. 
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468 402  การจัดการองค์กรและกิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา         3(3-0-6) 

(Management of Educational Technology Organization and Activities) 
 หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี การจัดการองค์กรทางเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์สื่อการศึกษา 
พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้  บทบาทหน้าที่ของนักเทคโนโลยีการศึกษาต่องานในองค์กร การใช้สื่อ
เทคโนโลยีการศึกษาและกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ การใช้ชุดการสอน สถานการณ์จ าลอง นิทรรศการ 
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน   
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Principles, concepts, theories and management of educational technology 
organization, museums and learning resources center.  Roles of educational 
technologists.  Using media and activities in educational technology for learning, 
instructional package, simulation, exhibition, communities of learning resources.  
 Field trips required. 

 
468 403   สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6)    
  (Seminar in Educational Innovation and Technology) 

 การวิเคราะห์หลักการและทฤษฎี สัมมนาประเด็นปัญหาและแนวโน้มของนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีการศึกษา เน้นการศึกษาตามความสนใจ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
น าเสนอการจัดโครงการสัมมนา การอภิปรายและรายงาน 
 Analysis of principles and theories; seminar in issues and trends of innovation 
and educational technology; study based on student’s interest, discussions, 
knowledge sharing and presentation; seminar on educational technology; 
discussions and presentations. 

 
468 404   การศึกษารายบุคคลสาขาเทคโนโลยีการศึกษา 3(0-6-3) 
 (Individual Study in Educational Technology) 

 หลักการและทฤษฎี ความรู้พ้ืนฐานการวิจัยทางการศึกษา ศึกษาตามความสนใจของ
ผู้เรียน ในขอบข่ายสาขาเทคโนโลยีการศึกษา  
 Principles and theories of educational research.  Study based on student’s 
interest in the area of educational technology.  
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468 405   วิธีการสอนคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
             (Computer Teaching Method)  

         แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย รูปแบบ และประเภทการสอน วิธีการสอนตามรูปแบบการ
สอนต่างๆ การวิเคราะห์เนื้อหา การเขียนแผนการสอน การออกแบบก าหนดกิจกรรม การจัด
สภาพแวดล้อมการเรียน การวัด และประเมินผลการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ การฝึกปฏิบัติ
ทักษะการสอนด้วยการสอนแบบจุลภาค  การประเมินตนเอง และการประเมินโดยเพ่ือน การ
พัฒนาวิธีการสอนด้วยการวิจัยในชั้นเรียน จรรยาบรรณครู จริยธรรม  และกฎหมายลิขสิทธิ์
คอมพิวเตอร์ 
 Concepts and theories, meanings, formats and types of teaching; methods of 
teaching for various type and format; content analysis, writing lesson plans; designing 
and assigning activities; designing teaching and learning environment; measurement 
and evaluation of computer teaching; micro teaching, self- reflection and peer 
assessments; developing methods of teaching with classroom research; computer 
ethics and computer copyright laws. 
 

468 406  สถานการณ์จ าลองและเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 
              (Instructional Computer Simulations and Games for Education) 

 แนวคิด ทฤษฎี และความหมายของสถานการณ์จ าลอง และเกมคอมพิวเตอร์ รูปแบบ และ
ประเภทของเกม การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์เกม การสังเคราะห์สถานการณ์จ าลอง การสอนโดยใช้
สถานการณ์จ าลอง และเกมคอมพิวเตอร์ การออกแบบ และเทคนิคในการพัฒนาสถานการณ์
จ าลอง และเกมคอมพิวเตอร์ การทดลอง และการประเมินผล 
 Concepts and theories, meanings of computer simulations and games; 
formats and types of games; game application software; computer simulation 
synthesis; teaching with computer simulations and games; design and development 
techniques for computer simulations and games; trials and evaluation. 
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468 407  โครงงานด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
              (e-Media Project) 

 การน าความรู้ที่ได้ศึกษา มาสร้างโครงงานด้านสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบสื่อสมัยใหม่ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม หรือการน าโปรแกรม
ส าเร็จรูปมาประยุกต์ในการพัฒนาสื่อ มีการทดลองใช้ และประเมินผลการใช้ ด าเนินงานในรูปแบบ
โครงงาน  
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Application of computer knowledge to create electronic e-media projects; 
learning new media formats  with emphasis on design and development of 
computer programs; use of commercial software programs to develop e- media 
projects, try out and evaluate projects, project-base learning process. 
 Field trips required. 
 

468 408 ภาษาอังกฤษส าหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 
  (English Language for Educational Technology) 

 การฝึกทักษะการพูด และทักษะการสื่อสาร อ่านบทความ ข้อมูลข่าวสาร การใช้
ภาษาอังกฤษ เพ่ือน าเสนอ  โดยเน้นการสื่อสารข้อมูลทางการศึกษา ที่จะช่วยเสริมทักษะต่างๆ 
ส าหรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
 Practice of speaking and communicative skills; reading articles, news and 
information;  use of English in presentation, focusing on educational information 
communication to support skills in educational technology work. 
 

468 410   การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร             3(3-0-6) 
            (Photography for Communication) 

 หลักการถ่ายภาพ อุปกรณ์ส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล เทคโนโลยีภาพถ่าย หลักการจัด
องค์ประกอบภาพ อารมณ์ของภาพถ่าย การสื่อความหมายด้วยภาพถ่าย การถ่ายภาพเพ่ือการ
น าเสนอเรื่องราว การถ่ายภาพเชิงสารคดี ศิลปะเพ่ือการถ่ายภาพ และการสร้างสรรค์ภาพถ่ายใน
รูปแบบต่างๆ  
 Principals of photography; accessories in digital photography; technology of 
photography; principles of composition; mood of photographs; photographic 
communication; documentary in photography; art in photography and creative 
photography. 
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468 411   สื่อสมัยใหม่ส าหรับการสื่อสาร          3(3-0-6) 
  (New Media for Communication) 

          ทฤษฎี แนวคิด พัฒนาการทางการสื่อสารของสื่อสมัยใหม่ รูปแบบของสื่อสมัยใหม่ เช่น 
เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
คอมพิวเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ และการเลือก การใช้ การประเมิน รวมถึงกฎหมายและจริยธรรม 
ที่เก่ียวกับสื่อสมัยใหม่ส าหรับการสื่อสาร  
 Theories, concepts, development of communication of new media.  New 
media types, technologies of printings, movies, radios, televisions, internet, mobile 
phone, computer, social media. Selection, utilization and evaluation. Law and ethics 
about new media for communication. 

 
3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   

 3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ  สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 อ.ดร.สิทธิชัย  ลายเสมา 
 

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

18 18 

2 อ.ดร.วรวุฒิ  มั่นสุขผล 
 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  (2557) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2545) 
ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2539) 
 
 

18 18 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ  สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

3 อ.ดร.มณฑิรา  พันธุ์อ้น 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ  (2559) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551) 
ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(2557) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 

9 9 

4 รศ.สมหญิง  เจริญ
จิตรกรรม 
 

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

9 9 

5 อ.นุสรา  เดชจิตต์ 
 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557) 
ศษ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2549) 

9 9 

 
    3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ  สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 อ.ดร.สิทธิชัย  ลายเสมา 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา)   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
(2557) 
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  

18 18 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ  สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(2551) 
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2549) 

2 อ.ดร.วรวุฒิ  มั่นสุขผล 
 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  (2557) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 
ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2539) 

18 18 

3 อ.ดร.มณฑิรา  พันธุ์อ้น 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ  (2559) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551) 
ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(2557) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 

9 9 

4 รศ.สมหญิง  เจริญ
จิตรกรรม 
 

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2517) 
ค.บ. (มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์ทั่วไป) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2515) 

9 9 

5 อ.นุสรา  เดชจิตต์ 
 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557) 
ศษ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2549) 

9 9 

 

 3.2.3  อาจารย์พิเศษ   
 อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

4.1  มาตรฐานผลการเรียนของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษามีดังนี้ 
(1)  ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ

จ าเป็นในการเรียนทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
(2)  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาในการท างานได้อย่างเหมาะสม 
(3)   มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
(4)   มีระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลา  และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร  ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานประกอบการได้ 
(5)   มีความกล้าในการแสดงออกและน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้   

4.2  ช่วงเวลา 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย 

4.3 การจัดเวลา และตารางสอน 
นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติงานตามสถานที่ฝึกงานต่างๆ ประมาณ 14-16 สัปดาห์ โดยฝึกปฏิบัติ

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 8 ชั่วโมง และจะต้องมีการเข้าร่วมสัมมนาการฝึกปฏิบัติงานตามที่ภาควิชาฯ 
ก าหนดเดือนละ 1 ครั้ง 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าโครงงาน/งานวิจัย โดยบูรณาการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาไปสู่

การวิจัยในประเด็นปัญหาหรือเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ในวงการวิชาชีพ สามารถอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าโครงงาน/งานวิจัย โดยมีขอบเขต การวางแผน การปฏิบัติ การวิเคราะห์  และ
สังเคราะห์งานวิจัย ตลอดจนการเขียนรายงานเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ และรายงานส าหรับเผยแพร่ผลงานวิจัย  
โครงงานวิจัยที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.2  มาตรฐานผลการเรียน 
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัยทางเทคโนโลยี

การศึกษาเบื้องต้น  และเขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่สังคมได้ 
5.3  ช่วงเวลา      ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาต้น 
5.4  จ านวนหน่วยกิต     3 หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ 

(1)  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชา 468 404 การศึกษา
รายบุคคลสาขาเทคโนโลยีการศึกษา (Individual study in Educational Technology) 
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(2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรายวิชามุ่งให้ผู้เรียนศึกษาตามความสนใจของผู้เรียนใน
ขอบข่ายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  น าเสนอในลักษณะโครงงานหรืองานวิจัย  โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องเป็นผู้ควบคุม และประเมินผล 

(3)   มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
(4)   มีระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลา  และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร  ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานประกอบการได้ 
(5)   มีความกล้าในการแสดงออกและน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้   

5.6  กระบวนการประเมินผล 
การวัดผลการเรียน 
(1)   คะแนนระหว่างภาค 30 %  

- การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนเนื้อหาเว็บไซต์บทเรียน 10 % 
- การส่งงานความก้าวหน้า การสือ่สาร และแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์บทเรียน 10 % 
- คะแนนทดสอบหลังเรียนผ่านเว็บไซต์บทเรียน 10 %  

(2)  คะแนนผลงานการวิจัยการศึกษารายบุคคล 70 % 
- ขั้นตอนกระบวนการด าเนินการวิจัย 
- การเขียนเอกสารการวิจัย  
- ความถูกต้องของการด าเนินงานวิจัย 
- คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยโดยรวม 
- การน าเสนองานวิจัย 

 รวม   100  %      
เกณฑ์การประเมิน 

80      คะแนนขึ้นไป มีค่าเท่ากบั   A 
75-79 คะแนน  มีค่าเท่ากับ  B+ 
70-74 คะแนน  มีค่าเท่ากับ  B 
65-69 คะแนน  มีค่าเท่ากับ   C+ 
60-64 คะแนน  มีค่าเท่ากับ  C 
55-59 คะแนน  มีค่าเท่ากับ  D+ 
50-54 คะแนน  มีค่าเท่ากับ  D 

  0-49  คะแนน   มีค่าเท่ากับ  F 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียน  กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้วยการฝึก

ปฏิบัติเน้นการท างานร่วมกันเป็นทีม มีกระบวนการเรียนแบบวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning)  การ
เรียนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning)  และกระบวนการสัมมนาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาฝึกการท างานร่วมกันและ
การเข้าสังคม การสร้างสื่อสร้างสรรค์  นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษาให้กับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ มีทักษะที่เหมาะสมส าหรับการเป็นบุคลากรที่มีความความรู้
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ  มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย  การเข้าสังคม  เทคนิคการ
สื่อสาร  การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการวางตัวในการท างานใน
บางรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

ด้านจริยธรรม  1. ให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ในวิชาชีพ 

2. มีกิจกรรมที่เสริมสร้างจริยธรรม 
ด้านภาวะผู้น า  ความรับผิดชอบ และมี
วินัยในตนเอง 

1. ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่มและมีการ
ก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน  ตลอดจนก าหนดให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน  เพ่ือฝึกให้นักศึกษาได้
สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

2. มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม  เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ 

3. มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้า
เรียนสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  เสริมความกล้า 
ในการแสดงความคิดเห็น 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ 1. ก าหนดให้มีรายวิชาที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับ
นักศึกษา 

2. สอดแทรกกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การ
จัดการเรียนอย่างสร้างสรรค์ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
       2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          2.1.1.1 ผลการเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      1) มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม 
       2) ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ 
             3) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
             4) มีความส านึกในตน เข้าใจผู้อ่ืนและเข้าใจโลก 
             5)   มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ 
              6) สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
     2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
       1) อธิบายให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของการมีวินัย การเคารพกฎระเบียบ 
การมีจิตส านึกท่ีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ชี้ให้เห็นโทษของการทุจริต 
       2)   ก าหนดกฎเกณฑ ์และข้อปฏิบัติต่างๆ ในการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือส่งเสริม
ให้นักศึกษาเป็นผู้มีวินัย เช่น การเข้าห้องเรียน การส่งงาน และการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ 
       3) ปลูกฝังเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดแทรก 
และยกตัวอย่างจากเรื่องท่ีอ่านในชั้นเรียน รวมทั้งจากข่าวสารและสถานการณ์ท่ีก าลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น 
       4) ให้นักศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญของความซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า 
และตักเตือนนักศึกษาให้เห็นข้อเสียของการลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมถึงสอนวิธีการที่ถูกต้องในการอ้างอิง
ผลงานของผู้อื่น 
       5) ยกตัวอย่างเพ่ือชี้ให้เห็นความส าคัญของการมีส านึกในตนเอง  การเข้าใจผู้อ่ืน 
และการเข้าใจโลก 
       6) ส่งเสริมให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพ่ือสาธารณะ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน/
องค์กรภายนอก 
     2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
       1) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา ความ
ซื่อสัตย์ในการสอบ 
       2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านต่างๆ  ในชั้นเรียน เช่น 
การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ 
       3) ประเมินจากการตรวจผลงาน กระดาษค าตอบและงานที่นักศึกษาได้รับ
มอบหมาย 
       4) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติต่างๆ ในการสอบ 
       5) ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 
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    2.1.2. ด้านความรู้ 
           2.1.2.1 ผลการเรียนด้านความรู้ 
       1) มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
       2) มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
       3) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาสังคม 
     2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้ 
        1) บรรยายเนื้อหาความรู้  ฝึกทักษะในด้านต่างๆ ตลอดจนกระตุ้นให้คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะหแ์ละแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ภายในชั้นเรียน 
      2) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และเน้น
การปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆ 
       3) อาจจัดให้มีการเรียนจากสถานการณ์จริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ
หรือศึกษาดูงาน 
       4) แนะน าต าราและส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองนอก
ห้องเรียนในประเดน็ต่างๆ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียบรู้กับเพ่ือนๆ ในชั้นเรียน 
       2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้ 
       1) ประเมินผลตามสภาพจริง จากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ การสอบ รายงาน 
การปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
       2) ประเมินจากผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ  
       3)   ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายในชั้นเรียน 
  2.1.3. ด้านทักษะทางปัญญา 
           2.1.3.1 ผลการเรียนด้านทักษะทางปัญญา 
       1) มีความคิดสร้างสรรค์ 
        2) มีทักษะการคิดและสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ 
        3) รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ปัญญา  
      2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านทักษะทางปัญญา 
       1) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์น าเสนอเป็นงานเขียน เรียงความและฝึก
พูดในโอกาสต่างๆ 
       2) กระตุ้นให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์จากสถานการณ์ต่างๆ ทั้งที่ปรากฏในหนังสือ
เรียน และในชีวิตประจ าวัน 
       3) จัดกิจกรรมการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย  
       4) กระตุ้นให้นักศึกษารู้จักตั้งค าถาม และแสวงหาค าตอบ 
      2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านทักษะทางปัญญา 
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       1) ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด การสอบ รายงาน และการฝึกพูดหรือการ
อภิปรายในชั้นเรียน 
       2) ประเมินจากการสังเกตพัฒนาการ พฤติกรรมในชั้นเรียน 
       3) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย 
  2.1.4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
          2.1.4.1 ผลการเรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       1)   มีความเข้าใจพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
        2)    มีภาวะการเป็นผู้น า และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 
       3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
       4)    มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม   
     2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ     
     1) บรรยายชี้ให้เห็นคุณค่า ความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 
       2)   ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการท างานเป็นกลุ่ม 
       3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชั้น
เรียน 
       4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกภาวะการเป็นผู้น า 
และผู้ตาม 
     2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
       1) ประเมินจากผลงานที่เป็นผลมาจากการท างานกลุ่ม การพูดน าเสนองานตาม
กลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 
       2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมจากการมีส่วนร่วมในการเรียน ในชั้นเรียน  
       3) ประเมินจากการสังเกตการท างานร่วมกันของนักศึกษาในห้องเรียนในการร่วม
กลุ่ม 
 
  2.1.5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.1.5.1 ผลการเรียนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารืและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
       1) มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2) มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
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       3) มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล  
     2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะใน
การสื่อสาร 
       2) แนะน าสื่อการเรียนต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนด้วยตนเองนอกเวลา 
       3) แนะน าการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นข้อมูล
สารสนเทศอย่างมีระบบ 
       4) ก าหนดหัวข้อองค์ความรู้ให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ 
     2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
       1) ประเมินจากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และการฝึกปฏิบัติ 
       2) ประเมินจากการน าเสนอความคิด รายงาน 
       3)    ประเมินจากการดูการอ้างอิง บรรณานุกรม 

2.1.6.  ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
     2.1.6.1 ผลการเรียนด้านศิลปะ และการสร้างสรรค์  
       1) ตระหนัก และชื่นชมในคุณค่า และความงามของศิลปะ และวัฒนธรรมของ
ไทย และสากล 
       2) มีความรู้ ความเข้าใจและสืบสานภูมิปัญญา 
       3) มีวิสัยทัศน์ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์  
     2.1.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  
       1) สอดแทรก และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรม
ระหว่างการสอน 
        2) ให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติจากเนื้อหาที่ปรากฏในต าราเรียน 
       3) ให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาไทยด้านการใช้
และการสร้างสรรค์ภาษา  
       4) เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ เข้าร่วมกิจกรรม/ชมการแสดงต่างๆ ที่มีความ
หลากหลาย และน่าสนใจ หรือศึกษาจากศิลปวัตถุหรือสถานที่จริง 
       5) อาจเชิญผู้รู้ทางภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นมาบรรยายเสริม 
       6) สอนเนื้อหาทางด้านการสร้างสรรค์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ในปัจจุบัน 
     2.1.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  
       1) ประเมินจากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตลอดทั้งภาค 
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       2) ประเมินจากการสังเกตการที่นักศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในชั้น
เรียน 
       3) ประเมินจากการน าเสนอความคิด จากรายงานที่นักศึกษาน าเสนอ 
 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
      2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   2.2.1.1 ผลการเรียนด้านคุณธรรมจรยิธรรม 
            1)  มีคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 
            2)  มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่ก าหนดโดยองค์การวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
            3)  มีคุณธรรมจริยธรรมส าหรับวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 
 
   2.2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       1) อธิบายให้เห็นคุณค่า และความส าคัญของจริยธรรมส าหรับครู ตามแนวทาง
ของกัลยาณมิตรธรรม 7  
       2) ปลูกฝังเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับวิชาชีพ
เทคโนโลยีการศึกษา โดยสอดแทรก และยกตัวอย่างจากข่าวสาร และสถานการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น
ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญ
ของจริยธรรมวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 
   2.2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านต่างๆ ในชั้นเรียน เช่น 
การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ การมีส่วนร่วม และการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ 
       2) ประเมินจากการตรวจผลงาน กระดาษค าตอบ และงานที่นักศึกษาได้รับ
มอบหมาย 
       3) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น และทัศนคติต่างๆ ในการสอบ 
       4) ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 

 2.2.2 ด้านความรู้ 
   บูรณาการของความรู้เกี่ยวกับการศึกษา วิชาชีพครู และวิชาเอกที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่า
หัวข้อต่อไปนี้ 
   2.2.2.1 ผลการเรียนด้านความรู้ 
           1)  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู 
ความเป็นครู การบริหารการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา และวิชาเอก 
            2)  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียน จิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาครู ส าหรับการจัดการเรียนในแต่ละระดับการศึกษา และวิชาเอก 



                                                             55                                                     มคอ.2 
 
            3)  มีความสามารถในการออกแบบ และพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการจัดการ
เรียน และ จัดการเรียน พร้อมทั้งวิจัยทางการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา วิชาเอก และการศึกษาพิเศษ 
            4)  มีความรู้และความสามารถในการจัดการชั้นเรียน และการจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การเรียนในแต่ละระดับการศึกษา และวิชาเอก 
            5)  มีความรู้และความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการใช้ การประเมิน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษาส าหรับการจัดการเรียนในแต่ละระดับ 
            6)  มีความรู้ความเข้าใจในด้านการวัด และประเมินผลการศึกษา การวิจัยในสาขา
เทคโนโลยีการศึกษา การประเมินสื่อในด้านการศึกษาและวิชาเอก 
            7)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชาเอก
เทคโนโลยีการศึกษา 
            8)  มีความรู้ความเข้าใจในมีความรู้ ความสามารถในการออกแบบและพัฒนา
สื่อการศึกษา และการออกแบบการจัดการเรียน 
            9)  มีความรู้ ในทักษะในการออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา การพัฒนา
นวัตกรรม รวมถึงการใช้ การประเมิน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาส าหรับการจัดการ
เรียนในแต่ละระดับ 
   2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนด้านความรู้ 
        1) บรรยายเนื้อหาความรู้  ฝึกทักษะในด้านต่างๆ ตลอดจนกระตุ้นให้คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะหแ์ละแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ภายในชั้นเรียน 
      2) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และเน้น
การปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆ 
       3) อาจจัดให้มีการเรียนจากสถานการณ์จริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ 
หรือศึกษาดูงาน 
       4) แนะน าต าราและส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองนอก
หอ้งเรียนในประเด็นต่างๆ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียบรู้กับเพ่ือนๆ ในชั้นเรียน 
       5) ใช้การเรียนแบบผสมผสาน ระหว่างการจัดการเรียนในชั้นเรียนและการ
จัดการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ 
   2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้ 
       1) ประเมินผลจากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ รายงาน การปฏิบัติงานโครงงาน  
     2) ประเมินผลตามสภาพจริงจากภาระงานหรือกิจกรรมการปฏิบัติงาน เช่น แฟ้ม
สะสมงาน มอบหมายชิ้นงาน 
       3)   ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในชั้นเรียน
และในออนไลน์ 

4)   ประเมินจากการออกแบบ พัฒนาและน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
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5) ประเมินจากผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ 
      2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   2.2.3.1 ผลการเรียนด้านทักษะทางปัญญา 
       1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ 
และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมทั้งวิเคราะห์และ
เลือกใช้สื่อให้เหมาะส าหรับผู้เรียน และการวิจัยวิจัยสื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
       2) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก
และน าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์  
       3)   สามารถคิดพัฒนานวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน ส าหรับการจัดการเรียน 
อย่างสร้างสรรค์ 
       4) สามารถน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องไปในศาสตร์
ของสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ไปใช้ในการออกแบบพัฒนาสื่อเพ่ือจัดการเรียน แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  
       5)   มีความเป็นผู้น าทางเทคโนโลยีการศึกษา การคิด และพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
เชิงสร้างสรรค์อย่างมีวิสัยทัศน์ 
   2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนด้านทักษะทางปัญญา 
       1) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์น าเสนอเป็นงานเขียน เรียงความ และฝึก
พูดในโอกาสต่างๆ 
       2) กระตุ้นให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์จากสถานการณ์ต่างๆ ทั้งที่ปรากฏในหนังสือ
เรียน และในชีวิตประจ าวัน 
       3) จัดกิจกรรมการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย  
       4) กระตุ้นให้นักศึกษารู้จักตั้งค าถาม และแสวงหาค าตอบ 
   2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านทักษะทางปัญญา 
       1) ประเมินผลจากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ รายงาน การปฏิบัติงานโครงงาน  
     2)    ประเมินผลจากการฝึกพูด การน าเสนอ และการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
       3) ประเมินจากการสังเกตพัฒนาการ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

   4)    ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในชั้นเรียน
   

2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.2.4.1 ผลการเรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       1) มีความไวในการรู้สึกของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ และความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณแ์ละสังคม 
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     2) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่ม 
และระหว่างกลุ่มผู้เรียนและผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
       3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
ผู้น า และผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 
   2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) บรรยายชี้ให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
       2)   ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการท างานเป็นกลุ่ม 
       3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชั้น
เรียน 
       4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกภาวะการเป็นผู้น า 
และผู้ตาม 
   2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
       1) ประเมินจากผลงานที่เป็นผลมาจากการท างานกลุ่ม การพูดน าเสนองานตาม
ก ลุ่ ม 
ที่ได้รับมอบหมาย 
       2) ประเมินจากการสังเกตพัฒนาการ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
       3) ประเมินจากการสังเกตกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้และการท างาน
ร่วมกันของผู้เรียนและกลุ่มผู้เรียน 
     4) ประเมินจากความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
        2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   2.2.5.1 ผลการเรียนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       1) มีความไวในการวิเคราะห์ เข้าใจ และสรุปความคิดรวบยอดของข้อมูล
สารสนเทศที่ได้รับจากผู้อ่ืน และจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ 
ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 
     2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย 
เลือกใช้ และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการศึกษา มีความรับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
       3) มีความสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารกับอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด  
การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  
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    2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ และพัฒนาทักษะ 
ในการสื่อสาร 
       2) แนะน าสื่อการเรียนต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนด้วยตนเองนอกเวลา 
       3) แนะน าการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นข้อมูล
สารสนเทศอย่างมีระบบ 
       4) ก าหนดหัวข้อองค์ความรู้ให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ 
   2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       1) ประเมินจากการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายจากผลการประเมินผล
งานสร้างสรรค ์ 
       2) ประเมินจากการน าเสนอรายงาน และ/หรือผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
       3)    ประเมินจากการอ้างอิง บรรณานุกรม และแหล่งข้อมูล 

2.2.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   2.2.6.1 ผลการเรียนด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
           1)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
            2)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนภาษาไทยส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย  
ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม 
            3)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนในวิชาเอกท่ีจะปฏิบัติงานอย่างบูรณาการ 
   2.2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
       1) จัดกิจกรรมการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน ด้วยวิธีการสอน 
ที่หลากหลาย 
           2)  แนะน าการจัดกิจกรรมการสอนด้วยสื่อการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้เรียน 
   2.2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
       1) ประเมินผลตามสภาพจริงจากภาระงานหรือกิจกรรมการปฏิบัติงาน เช่น แฟ้ม
สะสมงาน มอบหมายชิ้นงาน 
       2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการเข้าร่วม
กิจกรรม 
       3) ประเมินจากการน าเสนอ และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค ์
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม  
  1.2 ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ 
  1.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  1.4 มีความส านึกในตน เข้าใจผู้อ่ืนและเข้าใจโลก 
  1.5 มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ 
  1.6 สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. ด้านความรู้ 
  2.1 มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
  2.2 มีความใฝ่รู้และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  2.3 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาสังคม 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 มีความคิดสร้างสรรค์ 
  3.2 มีทักษะการคิดและสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ 
  3.3 รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ปัญญา 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มีความเข้าใจพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
  4.2 มีภาวะการเป็นผู้น าและเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 
  4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
  4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.2 มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
  5.3 มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล 
 6. ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
  6.1 ตระหนัก และชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล 
  6.2 มีความรู้ ความเข้าใจและสืบสานภูมิปัญญา  
  6.3 มีวิสัยทัศน์ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร แลการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ศิลปะ
และการ
สร้างสรรค์ 

1 2 3 4 5 6 1  2 3 1  2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                       

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                       

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                       

082 101 มนุษย์กับศิลปะ                       

082 102  มนุษย์กับการสร้างสรรค ์                       

082 103  ปรัชญากับชีวิต                       

082 104  อารยธรรมโลก                       

082 105  อารยธรรมไทย                       

082 106  ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน                       

082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต                       

082 108  ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น                       

082 109  ดนตรีวิจักษ์                       

082 110  ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็นสุข                       

083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                       
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

                                                 ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร แลการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ศิลปะ
และการ
สร้างสรรค์ 

1 2 3 4 5 6 1  2 3 1  2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

083 105  การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย                       

083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน                       

083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน                       

083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน                       

083 109  การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค ์                       
083 110  กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค ์                       
083 111  ประสบการณ์นานาชาติ                       

083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม                       

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ                       

084 102  สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน                       

084 103  คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                       

084 104 คณิตศาสตร์และสถติิในชีวิตประจ าวัน                       

084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวตักรรม                       
084 106  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน                       
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร แลการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ศิลปะ
และการ
สร้างสรรค์ 

1 2 3 4 5 6 1  2 3 1  2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

084 107  พลังงานในอาเซียน                       

084 108  โลกและดาราศาสตร ์                       

465 251  หลักวาทการ                       
466 221  ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการศึกษาและการบันเทิง                       

466 222  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ด้านงานอาชีพ                       

467 253  ชุมชนศึกษา                       
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หมวดวิชาเฉพาะ 
  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 
  1.2 มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่ก าหนดโดยองค์การวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
  1.3 คุณธรรมจริยธรรมส าหรับวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 
 
  2. ด้านความรู้ 
   บูรณาการของความรู้เกี่ยวกับการศึกษา และวิชาชีพครูที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้ 
  2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู ความเป็นครู การ
บริหารการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา และวิชาเอก 
  2.2  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ และการเรียน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาครู 
ส าหรับการจัดการเรียนในแต่ละระดับการศึกษา และวิชาเอก 
  2.3 มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียน และจัดการเรียน 
พร้อมทั้งวิจัยทางการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา วิชาเอกและการศึกษาพิเศษ 
  2.4 มีความรู้และความสามารถในการจัดการชั้นเรียน และการจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนในแต่ละ
ระดับการศึกษา และวิชาเอก 
   2.5 มีความรู้และความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการใช้  การประเมิน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาส าหรับการจัดการเรียนในแต่ละระดับ 
  2.6 มีความรู้ความเข้าใจในด้านการวัด และประเมินผลการศึกษา การวิจัยในสาขาเทคโนโลยี
การศึกษา การประเมินสื่อในด้านการศึกษาและวิชาเอก 
  2.7 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 
    2.8 มีความรู้ความเข้าใจในมีความรู้ ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา และการ
ออกแบบการจัดการเรียน  
    2.9  มีความรู้ในทักษะในการออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา การพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการใช้   
การประเมินเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาส าหรับการจัดการเรียนในแต่ละระดับ 
 
  3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1  สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมทั้งวิเคราะห์และเลือกใช้สื่อให้
เหมาะส าหรับผู้เรียนและการวิจัยวิจัยสื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
  3.2  สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่การ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค ์
  3.3  สามารถคิดพัฒนานวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน ส าหรับการจัดการเรียนอย่างสร้างสรรค์ 
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  3.4 สามารถน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องไปในศาสตร์ของสาขา
เทคโนโลยีการศึกษาไปใช้ในการออกแบบพัฒนาสื่อเพ่ือจัดการเรียน แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
  3.5 มีความเป็นผู้น าทางเทคโนโลยีการศึกษา การคิดและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างมี
วิสัยทัศน์ 
 
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
  4.1  มีความไวในการรู้สึกของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ และความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
สังคม 
    4.2  มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
ผู้เรียนและผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
  4.3  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้น าและผู้ตามที่มี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 
   
  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1  มีความไวในการวิเคราะห์ เข้าใจ และสรุปความคิดรวบยอดของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากผู้อ่ืน 
และจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 
  5.2  มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย เลือกใช้  และน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการศึกษา มีความรับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
  5.3  มีความสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารกับอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และการ
น าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  
   
  6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  6.1  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) 
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
  6.2  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนภาษาไทยส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้ เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลางและผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
  6.3  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนในวิชาเอกท่ีจะปฏิบัติงานอย่างบูรณาการ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   
 
 
 

รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะการ
จัดการ
เรียนรู้ 

 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
461 101  หลักและระบบการจัดการศึกษา                           

462 202  การจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั้นเรียน                                                          
   

     
      

    
   

    
463 201  จิตวิทยาการศึกษา         

   
   

   
     

         

464 330    การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้      
   

    
       

       

464 350  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                 
  

     
   

   
  

      

468 101    นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา  
    

     
     

    
      

 

468 201   สื่อการศึกษา การจัดแหล่งเรียนรูแ้ละสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเรยีนรู ้

                          

468 202   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา               
     

   
   

  
    

  

468 203   กราฟิกส าหรับสื่อการสอน                  
        

 

468 204   การถ่ายภาพดิจิทัล        
   

        
       

 

468 205   การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณท์างเทคโนโลย ี
การศึกษา  

     
 

 
       

      
      

468 206   การผลิตรายการวิทยดุิจิทัลเชิงสรา้งสรรค์                  
   

       
 

468 207   สื่อส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   
 
 
 

รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะการ
จัดการ
เรียนรู้ 

 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
468 208   หลักการประชาสมัพันธ์        

   
     

          
 

468 210    ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา        
           

        

468 212   พื้นฐานวาดเส้นส าหรับผลิตสื่อ                   
        

468 300   คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา                          
 

468 301   คอมพิวเตอร์มลัตมิีเดยีเพื่อการศึกษา        
           

       
 

468 302   สื่อสรา้งสรรค์เพื่อการศึกษา        
           

        

468 303   การผลิตสื่อวีดิทัศน์ดิจิทลั                
   

       
 

468 304   จริยธรรมและจรรยาบรรณนักเทคโนโลยีการศึกษา                  
        

 

468 305   การออกแบบและพัฒนาสื่อคอมพวิเตอร์ปฏสิัมพันธ์        
                  

 

468 306   การออกแบบและพัฒนาการเรยีนออนไลน ์                   
       

 

468 307   การถ่ายภาพดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์               
   

        
       

 

468 309   สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทลั    
    

  
 

 
     

  
     

  
 

468 310   เทคนิคการน าเสนอและการจดันิทรรศการ                          
 

468 311   นวัตกรรมและเทคโนโลยีการฝึกอบรม           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   
 
 
 

รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะการ
จัดการ
เรียนรู้ 

 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
468 314   การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการศึกษา        

           
        

468 315   การออกแบบภาพประกอบสื่อส าหรับเด็ก        
                  

 

468 400   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา        
                  

 

468 401   การเลือกและการใช้สื่อเทคโนโลยกีารศึกษา                   
       

 

468 402  การจัดการองค์กรและกิจกรรมทางเทคโนโลยี
การศึกษา 

     
 

                    

468 403   สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา        
        

          
 

468 404   การศึกษารายบุคคลสาขาเทคโนโลยีการศึกษา        
        

          
 

468 405    วิธีการสอนคอมพิวเตอร ์           
        

        

468 406    สถานการณ์จ าลองและเกมคอมพวิเตอร์ เพื่อ
การศึกษา  

     
    

           
      

468 407  โครงงานด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์        
                  

 

468 408    ภาษาอังกฤษส าหรับนักเทคโนโลยกีารศึกษา                          
 

468 410    การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร        
   

        
       

 

468 411   สื่อสมยัใหม่ส าหรับการสื่อสาร        
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต  พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา    

ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา 

(1)  การทวนสอบระดับรายวิชา   ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา   มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายใน และ/หรือภายนอก   

(2)  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนและรายงานผล 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา    
   เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้
ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร  รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร  โดยอาจด าเนินการได้ดังนี้ 

(1)  ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต  ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของระยะ 
เวลาในการหางานท า  ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ  ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

(2)  การส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในช่วงระยะเวลาต่างๆ  เช่น  
ปีที่ 1, ปีที่ 3 เป็นต้น 

(3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(4)  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน  โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามระดับความพึงพอใจใน

ด้านความรู้  ความพร้อม  และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

(5)  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ  ในแง่ของความพร้อม และความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน  รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต  รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.  2551 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และมีเงื่อนไข
เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 

(1)  นักศึกษาเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า                        
138 หน่วยกิต 

(2)  นักศึกษาต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย  คณะ และหลักสูตรที่สอน 
1.2   จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน 

 
2.  การพัฒนาความรู้ และทักษะให้แก่คณาจารย์  
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัด และการประเมินผล 

(1)  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี    
(2)  เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการวัดประเมินผลให้

ทันสมัย 
(3)  ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
(4)  ก าหนดให้มีการวิจัยในชั้นเรียนหรือการวิจัยในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(5)  พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 
(6)  พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (peer evaluation) 

 2.2  การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
(1)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน และการ

วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา  สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  ดูงานทาง
วิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งใน และต่างประเทศ  หรือการลาเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

(3)  มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
(4)  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาชีพ 
(5)  จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
(6)  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ  
(7) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  และเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จึงมีการบริหารจัดการหลักสูตรในรายละเอียด ดังนี้  

เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 
1.  อ าจ ารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบ
หลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 
5  คน  

    การตรวจสอบคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  
อาจารย์ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ทั้ ง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีและเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ จ านวน 5 
คน โดยต้องมีคุณวุฒิไม่ต ากว่าปริญญาโท
ทีต่รงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทั้ง 5 คน ไม่เป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 
1 หลักสูตร และเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตร 

รายชื่ออาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตร จ านวน 5  คน 

2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของ
อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตรอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้ สอน 
และอาจารย์พิเศษ  

ตรวจสอบคุณวุฒิ และคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และ
อาจารย์ พิ เศษ ให้ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คุณวุฒิ  และคุณสมบั ติ ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร 
อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์
พิเศษ 

3.การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ก าหนดรอบระยะเวลาการปรับปรุง
หลักสูตร ทุก 5  ปี โดย คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรก าหนดกรอบเวลา และ
กรอบการปรับปรุงหลักสูตร  

หลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบัน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

 
2. บัณฑิต   
 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้ก าหนดคุณภาพและคุณลักษณะของ
บัณฑิต ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF) ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) 
ด้านทักษะทาง ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ทักษะการจัดการเรียนรู้   
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เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 
1. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

การติดตามผลความพึงพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จ านวน บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิตมีคะแนนในระดับไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

2. การได้งานท าของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

การติดตามผลบัณฑิตที่ส าเร็จศึกษา ที่ได้ 
งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้
ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจาก
วันที่ ส า เร็จการศึกษาเมื่ อ เทียบกับ 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
นั้น 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีงาน
ท าหรือมีกิจการของตนเองทุก
คน  
(ยกเว้น ศึกษาต่อ  เกณฑ์ทหาร 
อุปสมบท) 

 
3. นักศึกษา 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับ
นักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังนี้  
 

เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 
3.1 การรับนักศึกษา 
   1. การรับนักศึกษา 
   2. การเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 

หลักสู ตรมี ระบบและกลไกการรั บ
นักศึกษา ดังนี้   
   1) ก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของ
นักศึกษา  
   2) ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
   3)  ด าเนินการจัดสอบและประกาศ
ผลสอบ  
   4) นักศึกษารายงานตัว  
   5) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดย
คณะ และสาขาวิชา  
   6)  ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม รู้ พ้ื 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) น าแนวปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการ
รับนักศึกษาไปปรับใช้ ในการวางแผนรับ
นักศึกษาครั้งต่อไป 

1.  นักศึกษามีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
2. ความพร้อมของนักศึกษาที่
จะศึกษาในหลักสูตร และการ
อยู่ ร่ ว ม กั บ ผู้ อ่ื น ใ น สั ง ค ม ที่
แตกต่าง 
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3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
    1. การควบคุมการดูแล
ให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แ น ะ แ น ว แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า
ปริญญาตรี 

หลักสูตรมีระบบและกลไกลการส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย 
ระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้
ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและการแนะ
แนวแก่นักศึกษาในหลักสูตร     
   1) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  
   2) อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดเวลาใน
การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนด
ชั่วโมงในการเข้าพบ (Office hours)  
   3) สรุปผลการให้ค าที่ปรึกษา 
   4) ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดย
นักศึกษา        
   5) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร น า
ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ
แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาเ พ่ือน า
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการส่งเสริม
พัฒนานักศึกษา 

นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข 
และมีทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคต และ
ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
 

      2. กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาและ
การเสริมสร้ างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

หลักสูตรมีระบบและกลไก ตามขั้นตอน
ต่อไปนี้ 
   1) ให้นักศึกษาท าแบบส ารวจความ
ต้องการเสริมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 และผลการปฏิบัติงานจาก มคอ.7 
มาสรุปหาแนวทางการออกแบบกิจกรรม  
   2) ประชุมออกแบบกิจกรรมและ
โครงการ แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ  (1)  
กิจกรรมและโครงการภายใต้แผนการจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และ (2) 
สอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมใน มคอ.3 
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 วิชา 
   3) ประเมินผล  

จ านวนกิจกรรมและรายวิชา 
(มคอ.3) ที่เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
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   4) ทบทวนการด าเนินงาน ปรับปรุง
แผนด าเนินงาน 
   5) น าแนวปฏิบัติที่ดีมาด าเนินการตาม
วงจร PDCA 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
    1.  การคงอยู่ของ
นักศึกษา  

หลักสูตรมีระบบและกลไกลการรายงาน
ผลการคงอยู่ของนักศึกษา ตามขั้นตอน
ต่อไปนี้ 
  1) การรายงานตัวและการปฐมนิเทศ
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะฯ    
   2) จัดท าแฟ้มประวัตินักศึกษา    
   3) ส ารวจการคงอยู่ของนักศึกษาเป็น
รายปีการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาส ารวจ
การคงอยู่ของนักศึกษาทุกปีการศึกษา  
   4) สรุปผลและรายงานผลการคงอยู่
ของนักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
   5) รายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา
ต่อคณะฯ 

จ านวนนักศึกษาที่ คงอยู่ ใ น
หลักสูตร ทุกปีการศึกษา 

    2. การส าเร็จการศึกษา  1.  สรุปผลการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาทุกปีการศึกษา  
2.  ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ที่ มี ต่ อ ก า ร ส า เ ร็ จ
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงใน
ปีการศึกษาต่อไป  

นักศึกษาส าเร็จการศึกษาทุกคน 

    3. ความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของหลักสูตรและ
ผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา 

ระบบและกลไกลการความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานของหลักสูตรและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา มีการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
   1) ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับคณะฯ 
และระดับหลักสูตร แนะน าช่องทางการ
แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียนกับ
นักศึกษา  

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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(กล่องรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน /
ระบบออนไลน์ต่างๆ / อ.ที่ปรึกษา ฯ) 
   2) ตรวจสอบความคิดเห็นและข้อ
ร้องเรียน (ทุกภาคการศึกษา) เพ่ือน าเข้า
ที่ประชุม (ยกเว้นกรณีเร่งด่วน) 
   3 )  ประชุมเ พ่ือพิจารณาแก้ ไขข้อ
ร้องเรียน 
 

    4) ติดตามผลและส ารวจความพึง
พอใจต่ อการบริ หารของหลั กสู ต ร 
ติดตามผลและแจ้ งผลการแก้ ไขข้อ
ร้องเรียนต่อนักศึกษา  
   5)  ส า รวจความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของหลักสูตรปีการศึกษาละ 
1 ครั้ง 
   6) สรุปผลและสังเคราะห์ปัญหาเพ่ือ
วางแผนการป้องกันการเกิดซ้ า 

 

 
4. อาจารย์ 
 องค์ประกอบด้านอาจารย์  เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และ 
ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์  จะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์  
    1.  ร ะบบกา ร รั บ และ
แ ต่ ง ตั้ ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตร 

 ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   1) วางแผนการรับและแต่ งตั้ ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   2) เสนอแผนการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   3 )  ขออนุ มั ติ แผนการรั บและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 



มคอ. 2   76 

มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
   4) ขออนุมัติกรอบอัตราอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (กรณีไม่มีกรอบ
อัตรา) 
   5) ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
   6) ประเมินผลการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

    2.  ร ะบบกา รบ ริ ห า ร
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ระบบการบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีการด าเนินการดังนี้  
   1) ประชุมเพ่ือวางแผนด าเนินการ
บริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
งบประมาณ 
 

แผนการบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

    2) ส ารวจความต้องการในการ
พัฒนาตนเองด้านต่างๆ ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
  3)  อาจารย์ท ารายงานผลการ
พั ฒ น า เ ส น อ  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารงานหลักสูตร 
   4) ทางสาขาวิชาน าผลที่ได้มาเข้าที่
ประชุมเพ่ือสรุปผลและวางแผนใน
การพัฒนาในปีต่อไป 

 

    3. ระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีกระบวนการดังนี้  
   1) การวางแผนงบประมาณและ
แนวทางการ พัฒนาอาจาร ย์ ใ น
แผนปฏิบัติงานของสาขาวิชา 
   2) ส ารวจความต้องการในการ
พัฒนาตนเอง 
   3) ให้อาจารย์ส่งแผนการพัฒนา
ตนเอง ภายใต้งบประมาณที่ก าหนด 

แผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
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เ พ่ือให้กรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณา 
  4)  อาจารย์ที่ พัฒนาตนเองแล้ว 
รายงานผล 
  5)  สรุปผลและวางแผนในการ
พัฒนาในปีต่อไป 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีการ
ด าเนินการดังนี้ 

มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
5.1 สาระของร ายวิ ช า ใน
หลักสูตร 
    1. การออกแบบหลักสูตร 
และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

  1) หลักสูตรฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
  2) จัดท าแผนการด าเนินงานพัฒนา
หลักสูตร 
  3) ศึกษาและส ารวจข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาหลักสูตร 
  4) จัดท าร่างหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือ
เตรียมการวิพากษ์หลักสูตร  

รายละเอียดเอกสารหลักสูตร 
มคอ. 2  

   5) ก าหนดและท าค าสั่ งแต่งตั้ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อวิพากษ์หลักสูตร 
  6) ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร 
  7) ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
  8)  น า เสนอต่ อคณะกรรมการ
ก ลั่ น ก ร อ ง ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย และพิจารณาอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย 

 

    2. การปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขานั้นๆ 

   1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรตามข้อก าหนดการ
ด าเนินการทุกปีการศึกษา  

 มคอ.3 ที่มีการปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชาให้มีความทันสมัย 
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   2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาเนื้อหารายวิชาให้มีความ
ทันสมัย  
   3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประชุมชี้แจงกับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือ
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความ
ทันสมัย 
   4) อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 ให้
มี กิ จ กร รมการ เ รี ยนการสอนที่
ส อ ด ค ล้ อ ง แ ล ะ ทั น ส มั ย กั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

   3. การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

การจัดผู้สอนตามกระบวนการ ดังนี้  
   1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประชุม เพ่ือก าหนดผู้สอนประจ า
รายวิชา ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ 
คื อ  ค ว าม รู้ แ ล ะคว ามส ามา รถ 
ป ร ะส บ ก า ร ณ์ ก า ร ส อน  ค ว า ม
เชี่ยวชาญในรายวิชา ฯลฯ จ านวน
ชั่ ว โ ม งที่ ก า หนด ให้ เ ป็ น ไป ต าม
ภาระหน้าที่หลัก ซึ่งก าหนดไว้ใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   2)  หลักสู ตร เปิดรายวิช าตาม
แผนการเรียนผ่านระบบบริการ 

ตารางสอนและรายชื่อผู้สอน 

 การศึกษา (www.reg.su.ac.th) ของ
มหาวิทยาลัย 
   3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
แจ้งผู้สอนรับทราบและผู้สอนจัดท า 
ม ค อ . 3 ห รื อ  ม ค อ .  4  ส่ ง ใ ห้
คณะกรรมการบริหารหลักสู ตร
พิจารณา ภายในระยะเวลาที่คณะ
วิชาก าหนด 
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    4. การก ากับติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

การก ากับติดตามการจัดท ามคอ. 3 
และ มคอ. 4 ตามกระบวนการดังนี้ 
   1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาตรวจสอบ มคอ.3 และ 4 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทุกด้าน ตาม มคอ.2 ของ
หลักสูตร และรายงานผลของรายวิชา
จาก มคอ.5 ของภาคการศึกษาท่ีผ่าน
มา (ในกรณีที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชานั้นแล้ว) โดยในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ต้อง
ค านึ งถึ งการบูรณาการงานวิ จัย 
บริ การวิ ช าการ  การท านุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม  

 เอกสาร มคอ. 3 และ 4  ตาม
รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน 

     2) ผู้สอนปรับแก้ มคอ.3 และ 4 
ต า ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตร (ถ้ามี ) 
และจัดส่งหลักสูตรภายในระยะเวลา
ที่หลักสูตรก าหนดคณะกรรมการ
บริ หารหลั กสู ตร  พิจารณาแล้ ว
น าเสนอต่อคณะฯ และน าเผยแพร่ใน
ระบบบริหารการศึกษา 

 

   5. การจัดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรีที่มีการบูร
ณากา รกั บ ก า ร วิ จั ย  ก า ร
บริการวิชาการทางสังคม การ
ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

   1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประชุมอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาค
เรียน เพ่ือชี้แจงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ใน มคอ.3 และ 4 
   2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดท าโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  โดย
การบูรณาการงานวิจัย หรือบริการ

มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ที่มีการบูร
ณาการกับการวิจัย  หรือการ
บริการวิชาการทางสังคม หรือ
ก า ร ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 
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วิ ช า ก า ร  ห รื อ ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และระบุการปฏิบัติ 
หรื อการ พัฒนาทักษะผู้ เ รี ยน ใน
ศตวรรษท่ี 21 
   3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ติดตามการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 
   4)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อ
ผู้สอน 

5.2  การประเมินผลผู้เรียน  
    1.  การประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แห่งชาติ 

    การประเมินผลมีจุดมุ่งหมาย 3 
ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษา
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียน
การสอนของผู้สอน และน าไปสู่การ
พัฒนาการ เ รี ยนรู้ ของนักศึกษา 
( assessment for learning)  ซึ่ ง
ด าเนินการดังนี้  
   1)  ผู้ ส อนด า เ นิ น ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผู้เรียนตามท่ีก าหนดใน มคอ.
3 หรือ มคอ. 4 ทั้งนี้ การวัดผลและ
การประเมินผลการศึกษาเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
   2) ผู้สอนแต่ละรายวิชาประเมินผล
การเรียนรู้และจัดท า มคอ.5 หรือ 
มคอ.6 และน าเสนอต่อคณะ  

ผู้ เ รี ย น มี ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

      2. การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
     3. การก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) 

 กรรมการบริหารหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่คณะวิชาก าหนด 
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก ากับการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ในแต่ละ
รายวิชา และพิจารณาทวนสอบ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยประเด็น
ในการพิจารณาได้แก่ 

3.1   ผลการ เ รี ยน  อาจารย์
ผู้สอนจะต้องรายงานผลคะแนน 
และ รายงานผลการตัดเกรดโดยระบุ
ว่าเป็นระบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม 

3.2  ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ที่สอดคล้อง
กับรายวิชา โดยพิจารณาจาก มคอ. 
3 ,4 ,5 และ 6 และหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลตามที่หลักสูตรระบุไว้ใน 
มคอ.2 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา 
   4) ผู้สอนปรับแก้ มคอ.5 และ 6 
ต า ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตร (ถ้ามี ) 
และจัดส่งหลักสูตรภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 
   5) หลักสูตรน าผลการประเมินผล
การเรียนเสนอคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการระดับคณะฯ เพ่ือทวนสอบ
อีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะแจ้งผลการ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา
ได้รับทราบผ่านระบบบริหาร
การศึกษา 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
  ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร  ปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้าน
การให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ ซึ่งการด าเนินการของหลักสูตรมีระบบการประกันคุณภาพ 
ดังนี้  
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 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    1) ระบบการด าเนินงาน
ของภาควิชา/คณะ/สถาบัน
โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้  

ระบบการด าเนินงาน 
   1)  ป ร ะชุ ม ก ร รมก า รบ ริ ห า ร
หลักสูตรเพ่ือส ารวจความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและ
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
น าเสนอข้อมูลต่อคณะวิชา 
   2) หลักสูตรมีการก าหนดกฎเกณฑ์
ด้านการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้โดยให้อาจารย์รับผิดชอบ
การแจ้งต่อคณะเมื่อพบสิ่งของช ารุด
เสียหายหรือขาด 
    3)  ส ารวจความต้องการและ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ 
และนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
   4) กรรมการหลักสูตรประชุมเพ่ือ
น าผลความต้องการและความพอใจ
ต่อการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มา สรุปผล ทบทวนและเสนอคณะ
วิชา 
   5) การติดตามผลการด าเนินงาน
ของคณะวิชาในด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  และความพึงพอใจต่อการ
จัดการข้อร้องเรียนของอาจารย์และ
นักศึกษา  
   5) วางแผนการด าเนินงานต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา
ต่อไป 

ความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับการเรียนรู้ใน
ระดับไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5 

     2) จ านวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
     3) กระบวนการปรับปรุง
ตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 
 
 



มคอ. 2   83 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2560 

ปี2561 ปี  
2562 

 ปี 
2563 

ปี 
2564 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ วชิาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (โดยเทียบเคียงกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสตูรศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียน ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียน จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

  X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ  และ/
หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 
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(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องมีผลการด าเนินการ (ข้อที่1-5) (ตัว)  
ในแต่ละป ี

5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 

เกณฑ์ประเมิน 
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้บังคับ(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการ

บรรลุเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม   โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้
รวมในแต่ละปี 

 
ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

2560 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10  ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10  ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11  ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12  ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
   
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1   การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1  ประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา  การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  รวมทั้งการทดสอบกลางภาค และปลายภาค 

1.1.2  จัดให้มีการประเมินรายวิชา  ประเมินการสอน  และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา 
     1.2   การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

1.2.2 ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน  และประธานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
1.2.3  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุง

ทักษะการสอน   เพ่ือน ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้อง และ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอน ให้เหมาะสมกับ
รายวิชา และสถานการณ์ของสาขาวิชา    
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษา และบัณฑิต 

2.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนทุกสาขาวิชา ผู้แทนนักศึกษา
ปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

2.1.2  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
2.1.3  ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี       

และจากผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น 
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์ และประเมินหลักสูตรในภาพรวม และใช้ข้อมลู
ย้อนกลับของผู้เรียน  ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 

2.3.1  ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้าง  และ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยการใช้
แบบสอบถาม และ/หรือการสัมภาษณ์ 

2.3.2 ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และเกณฑ์การประเมิน  ให้เป็นไปตามคู่มือการประกัน
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คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง   

ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะๆ  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
 
4.  การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุง 
 4.1   การปรับปรุงรายวิชา 
   จากการรวบรวมข้อมูล และการประเมินการสอนของอาจารย์  อาจน าผลที่ได้มาปรับปรุงรายวิชา
หรือเพ่ิมรายวิชาเลือก   ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
 4.2   การปรับปรุงหลักสูตร 
   การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก  และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรจะ
ท าทุก 5 ปี เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร  เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผล  และเสนอประเด็นที่จ าเป็นใน
การปรับปรุง 

(2)  จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
(3)  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
(4)  หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

พิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 
 
 


