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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย :
ชื่อภาษาอังกฤษ :
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
:
:
ชื่อย่อ

:
:

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Master of Education Program in Educational Technology and
Communications
การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
Master of Education (Educational Technology and
Communications)
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
M.Ed. (Educational Technology and Communications)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 จานวน 36 หน่วยกิต
กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข
จานวน 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
นิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียนได้ โดยคุณสมบัติ
การรับเข้าให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 กาหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
คณะทางานกลั่นกรองหลักสูตรและงานวิชาการ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ...............................
เมื่อวันที่ .....................................
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ .....................................
เมื่อวันที่ .........................................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพสามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาและเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
8.2 นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ นักวิชาการศึกษา
8.3 อาจารย์และนักฝึกอบรมและเผยแพร่ทั้งภาครัฐและเอกชน
8.3 ผู้ประกอบการด้านธุรกิจสื่อและจาหน่ายสื่อการเรียนการสอน
8.4 นักผลิตสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อการเรียนการสอน

9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

ชื่อ – สกุล
นายวิวัฒน์ มี
สุวรรณ์

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

รองศาสตราจารย์

กศ.ด.

เทคโนโลยีการศึกษา

กศ.บ.
ศศ.บ.

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา

2

นายดิเรก ธีระภูธร รองศาสตราจารย์

ค.ด.
ค.ม.
ศษ.บ.

3

นางสุภาณี เส็งศรี

ค.ด.
ค.ม.
ศษ.บ.

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

สาขาวิชา

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา

ภาระการสอน/
ชั่วโมง/สัปดาห์
สาเร็จการศึกษาจาก
ปีที่สาเร็จ
ประเทศ
สถาบัน
การศึกษา
เมื่อเปิด
ปัจจุบัน
หลักสูตรนี้
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
ไทย
2551
10
10
นทร
ไทย
2544
วิโรฒ
ไทย
2540
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
จุฬาลงกรณ์
ไทย
2547
10
10
มหาวิทยาลัย
ไทย
2538
จุฬาลงกรณ์
ไทย
2534
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
จุฬาลงกรณ์
ไทย
2544
10
10
มหาวิทยาลัย
ไทย
2534
จุฬาลงกรณ์
ไทย
2527
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทร
วิโรฒ

10
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในที่ตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในสถานการณ์การแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษา ที่มีรูปแบบและ
วิธีการ กระบวนการในการจัดการศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งนี้เพราะความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม และระบบมวลชน หรือที่เรียกว่า เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นปัจจัยสาคัญต่อการขับเคลื่อนการศึกษาและเป็นกลไกต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ที่ทา
ให้ผู้เรียน ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถตอบสนองกิจกรรม ภารกิจ และการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ ดังนั้นเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการศึกษา จึง
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในศึกษา ค้นคว้า และใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากมีการพัฒนาบุคลากรที่สามารถนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษาและเป็นผู้นาที่มีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน กล้าคิด กล้าทาในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม และ
เป็นผู้ที่สามารถออกแบบ พัฒนา ใช้และประเมินเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้แล้ว ย่อมจะเป็ นผลดีต่อการพัฒนา
การศึกษาของประเทศให้เกิดสิ่งที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ดังนั้นศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จึงมีความจาเป็น
อย่ างยิ่ งที่ จ ะช่ว ยสร้ างและหล่ อหลอมให้ ได้บุ คคลที่มี ลั กษณะดังกล่ าว เพื่ อไปเป็น ผู้ น าทางด้านนวัตกรรม
การศึ ก ษา โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี เพื่ อ การศึก ษา ที่ จะสามารถน าความรู้ ความสามารถ และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ไปชี้นาการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาไปในแนวทางที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความท้ าทายที่ เป็ น พลวัต ของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้ งในส่ ว นที่ เป็ น แรงกดดั น ภายนอก ได้ แก่ การ
เปลี่ ย นแปลงของบริ บ ทเศรษฐกิจ และสั งคมโลก อั นเนื่ องจากการปฏิ วัติดิจิทั ล (Digital Revolution) การ
เปลี่ ย นแปลงสู่ อุ ต สาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) รวมทั้ งผลกระทบของการเป็ น
ประชาคมอาเซี ย นและความต้ อ งการก าลั ง คนที่ มี ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบกั บ แรงกดดั น จาก
ภายในประเทศจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ใน
อนาคตอันใกล้ และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ จากสถานการณ์ดังกล่าว
การเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลต่อวิถีการเรียนรู้ของคนในสังคม ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีให้ เข้ากับวิถีการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมใหม่ที่เกิดขึ้น ด้วยการเร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐาน
ขององค์ความรู้และนวัตกรรม ที่ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมและวัฒนธรรมให้สามารถเข้า
กับ บริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ด้วยการผลิตและพัฒ นากาลังคนให้ มีสมรรถนะใน
สาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการ
ผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์
ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรและ
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวรดังกล่าวมาแล้วนั้น ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
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คณะศึ ก ษาศาสตร์ ได้ ต ระหนั ก ถึงความส าคั ญ และความจ าเป็ น เหล่ านั้ น จึ งได้ พั ฒ นาหลั กสู ต รการศึก ษา
มหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในด้านการเป็นนักออกแบบระบบการเรียน
การสอน เป็ น นั ก การศึ ก ษา เป็ น ผู้ น าหรื อ ผู้ บ ริ ห าร เป็ น นั ก พั ฒ นาและผู้ ส ร้ า งความร่ ว มมื อ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา ให้สอดคล้องกับขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา
ของสมาคม เท คโน โลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษ าแห่ งสห รั ฐ อเม ริ ก า (Association for Educational
Communications and Technology : AECT) ซึ่ ง ไ ด้ แ ก่ ก า ร อ อ ก แ บ บ (Design) ก า ร พั ฒ น า
(Development) การใช้ (Utilization) การจัดการ (Management) และการประเมินผล (Evaluation) ทั้งนี้
เพื่อให้บุคลาการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่สามารถไปเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การ
บริการ เพื่อให้ สามารถน าความรู้ไปสร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมทางการศึกษา ให้กับบุคลากรทาง
การศึกษาและผู้ที่สนใจทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุค
ดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถสร้างสรรค์สื่อ พัฒนาคลังสื่อและแหล่งเรียนรู้
ดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่าง สะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพ
กระจายเสียง และสื่อหลอมรวมได้ ดังนั้นภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จึงมี
ความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพื่อเป็นการ
เปิดกว้างให้มีการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้นาด้านนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา และผสมผสานให้นาไปสู่วิธีการดาเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งสามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในเชิงปฏิบัติอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการในศตวรรษแห่งภูมิปัญญานี้
ต่อไป
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ต้องการพัฒ นาความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นแหล่ง ผลิต
บัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้ง
ยั งเป็ น ศู น ย์ ก ลางของแหล่ งความรู้แ ละข้อมูล ให้ กับ ชุมชนในเขตภาคเหนื อตอนล่ าง มหาวิทยาลั ยนเรศวร
ตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย และการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา รวมทั้งการกระตุ้นให้ มีการ
ผลิตนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ในแต่ละสาขาวิชา อันจะนาไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากร ด้วยการ
ผลิตผลงานวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการที่คานึงถึงการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของชุมชนและ
สังคม อีกทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ นาผลงานที่ได้จากการวิ จัยและพัฒนา ไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ จากเหตุผลดังกล่าวภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ จึงเล็ งเห็น ความสาคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีแ ละสื่อสารการศึกษา เพื่อให้เกิดความทันสมัยและสอดคล้องกับพลวัตของ
การเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายที่จะหลอมรวมกันมากขึ้นในอนาคต และเพื่อให้สนองต่อพันธกิจของ
คณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยนเรศวร
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยภาควิชาอื่น
เปิดสอนโดยภาควิชาการศึกษา จานวน 2 รายวิชา ได้แก่
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366511
366513

ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
Theoretical Foundations of Education
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Sciences

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

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชาอื่น
366515
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
Information and Communication Technologies for
Education
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 มีคณะกรรมการประจาหลักสูตร ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะศึกษาศาสตร์ ทาหน้าที่
กากับกระบวนการต่าง ๆ ในการดาเนินงานหลักสูตร ควบคุมคุณภาพ และการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
13.3.2 แต่งตั้งผู้ประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพื่อ
ทาหน้าที่ประสานงานระหว่างอาจารย์ผู้สอน นิสิต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการเรียนรู้ และการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
13.3.3 มอบหมายให้คณะอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดรายวิชา

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พัฒนาขึ้นบนพื้นฐาน
ความเชื่อว่าที่ นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ
จึงต้องอาศัยบุคลากรที่มคี วามรู้ ความสามารถ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณภาพ
เพื่อขับเคลื่อนการศึกษานาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีและเหมาะสมกับบริบทของสังคม ด้วยเหตุผลความเชื่อ
ดังกล่าว จึงมีความจาเป็นที่จักต้องมีและอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้นาทางด้านนวัตกรรม
การศึกษา และมีจริยธรรมที่ดีทางวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้ปฏิบัติงานทางด้านนี้โดยตรง
หลักสูตรนี้จึงยึดปรัชญาการพัฒนาบุคคลให้เป็น “นวัตกรทางการศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลง”
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1.2.1 เป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณ และค่ านิ ย มที่ ดี ต่ อ วิช าชี พ ด้ านเทคโนโลยี
การศึกษา
1.2.2 เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญชานาญในด้านการออกแบบ การพัฒนา การใช้ การ
จัดการ และการประเมินผลเทคโนโลยีการศึกษาอย่างสร้างสรรค์
1.2.3 เป็ น ผู้ มี ทั ก ษะการบริ ห ารจั ด การและเป็ น ผู้ น าทางนวั ต กรรมการศึ ก ษา ที่ ส ามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา
1.2.4 เป็ นผู้ ที่มีความสามารถในการนาเสนอรายงาน ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และ/หรือ
วิทยานิพนธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. แผนการพัฒนาหลักสูตร

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1.การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 1.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
การศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและ จัดทาหลักสูตรการศึกษา
1.1 แผนการดาเนินงานการพัฒนา
สื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโน โลยี
หลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่
ให้มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมฐานความรู้ และสื่อสารการศึกษา หลักสูตร
กระทรวง ศึกษาธิการ กาหนดไว้และ และมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ปรับปรุง พ.ศ.2561
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงการจัด ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่
2. ภายในปีการศึกษา 2563
การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนด
หลักสูตรได้รับการเผยแพร่
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
2. ปรับเพิ่ม-ลดรายวิชาบางรายวิชาและ
รายละเอียดของคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้
ทันสมัย เน้นสื่อทางด้านดิจิทัล มัลติมีเดีย
กราฟิก การออกแบบระบบสื่อการเรียนการ
สอน การประเมินสื่อ ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุม
ขอบข่ายเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ของ
AECT ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การออกแบบ
(Design) การพัฒนา (Development) การใช้
(Utilization) การจัดการ (Management)
และการประเมินผล (Evaluation)

1.2 การกาหนดระยะเวลาใน
การประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรทุกรอบ 5 ปีการศึกษา

2. แผนการพัฒนาบุคลากรด้าน
การจัดการเรียนรู้และการวิจัย

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

คุณภาพและมาตรฐานตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ
3.อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินการของ
หลักสูตร
4. รายวิชาใหม่ที่ครอบคลุม
ขอบข่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา ของ AECT
การรวบรวมและติดตามผลการประเมินของ 1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
การดาเนินการของหลักสูตรในรายปีการศึกษา ดาเนินการติดตามและประเมิน
และสิ้นสุดรอบปีหลักสูตร (5 ปี) ในด้านความ ผลหลักสูตรรายปีการศึกษาและ
พึงพอใจของ มหาบัณฑิตและผู้ใช้หรือนายจ้าง รอบ 5 ปีการศึกษา
ของมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและ
2. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี
สื่อสารการศึกษา
สุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
มหาบัณฑิตต่อมหาบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
1. สนับสนุนบุคลากรให้พัฒนาการเรียนการ 1. รายละเอียดของรายวิชา
สอน และการประเมินผลตามมาตรฐานผล (มคอ.3)
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม
2. เอกสารประกอบการสอน
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ 3. รายงานผลการดาเนินการ
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ
ของรายวิชา(มคอ.4) และ/หรือ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร รายงานผลการดาเนินการของ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ.5)
2. ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ความรู้ที่ได้จาก
(ถ้ามี)
งานวิจยั มาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน 4. อาจารย์ประจาอย่างน้อยร้อย
3. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดการเรียนการสอน ละ 80 ได้รับการพัฒนาทาง
โดยบูรณาการกับรายวิชาและผูส้ อนใน
วิชาการ ไม่น้อยกว่า20 ชั่วโมง
ศาสตร์ อื่น ๆ ให้มากยิ่งขึ้น
ต่อปี
4. ส่งเสริมบุคลากรจัดการเรียนการสอนด้วย 5. มีผลงานวิชาการ/วิจัยของ
กระบวนการเรียนรู้แบบ P3BL (Project คณาจารย์ประจาอย่างน้อย 1
Based. Learning / Problem Based
เรื่องต่อปี
Learning / Professional Based
Learning) และการเรียนรู้เชิงรุก (Active
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

Learning)
3. แผนการพัฒนาศักยภาพของนิสิต

1.สนับสนุนให้นิสติ มีโอกาสเข้าร่วมประชุม
หรือนาเสนอผลงาน
2.การส่งเสริมศักยภาพในการ
ทางานวิจัย

1. กาหนดให้นิสิตเข้าร่วม
ประชุม นาเสนอผลงานวิจยั ที่
จัดขึ้นโดยสาขาวิชาภาควิชา
คณะ หรือมหาวิทยาลัย หรือ
นาเสนองานวิชาการที่หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องได้จดั อย่างน้อย1
ครั้งตลอดหลักสูตร
2. กาหนดให้นิสิตเข้าร่วมการ
อบรม/สัมมนาในประเด็น
เกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
อย่างน้อย 1 ครั้งตลอดหลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
แผน ก แบบ ก 2
วัน - เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาต้น
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงเดือน ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน พฤษภาคม
แผน ข
วันเสาร์ - อาทิตย์
ภาคการศึกษาต้น
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงเดือน ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กรกฎาคม
แผน ข สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัน - เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหรือหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
2. ให้เป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา พ.ศ.
2559 เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
แผน ข
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหรือหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
2. ให้เป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา พ.ศ.
2559 เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
แผน ข สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหรือหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
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2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559 เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นครูและหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้น
สังกัดเพื่อศึกษาต่อในช่วงเวลาที่กาหนดไว้
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นิสิตบางส่วนไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการศึกษาและการใช้เทคโนโลยีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งการวิจัยทางการศึกษาและความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ มีปัญหา
การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
- จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่แนะนาการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย การแบ่งเวลา และการวางแผนการทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ จากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
- จัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษและจัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐาน รวมทั้งการ
เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ การฝึกอบรมที่หน่วยงานภายในและภายนอกคณะจัดขึ้น และการเรียนด้วย
ตนเองผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (MOOC)
- นิสิตต้องเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา และรายวิชาเกี่ยวกับ
การวิจัย ส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการและฝึกอบรมทางด้านการวิจัย และการเรียนด้วยตนเองผ่าน
ระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (MOOC)
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตทีค่ าดว่าจะรับเข้าศึกษาและคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
ปีการศึกษา
ชั้นปี
2561 2562 2563 2564
ชั้นปีที่ 1
10
10
10
10
ชั้นปีที่ 2
10
10
10
รวม
10
20
20
20
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
10
10
10

2565
10
10
20
10

แผน ข
ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2561
30
30
-

แผน ข สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชั้นปี

ปีการศึกษา
2562 2563 2564
30
30
30
30
30
30
60
60
60
30
30
30
ปีการศึกษา

2565
30
30
60
30
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ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2561
30
30
-

2562
30
30
60
-

2563
30
30
30
90
30

2564
30
30
30
30
120
30

2565
30
30
30
30
120
30

2.6 งบประมาณตามแผน ใช้งบประมาณของคณะศึกษาศาสตร์ ในส่วนของภาควิชาฯ ดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ
รายการรับ
2561

2562

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
500,000 1,000,000
แผน ข
1,500,000 3,000,000
แผน ข สาหรับครูและบุคลากร 1,500,000 3,000,000
ทางการศึกษา
รวมรายรับ
3,500,000 7,000,000

ปีงบประมาณ
2563

2564

2565

1,000,000
3,000,000
3,000,000

1,000,000
3,000,000
3,000,000

1,000,000
3,000,000
3,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย
รายการ
1) งบประมาณจากรัฐบาล
2) งบประมาณเงินรายได้
2.1) งบดาเนินงาน
2.2) งบลงทุน
2.3) งบเงินอุดหนุน
รวม

2561
300,000
1,000,000
700,000
100,000
200,000
1,300,000

2562
600,000
2,000,000
1,400,000
200,000
400,000
2,600,000

ปีงบประมาณ
2563
2564
600,000
600,000
2,000,000 2,000,000
1,400,000 1,400,000
200,000
200,000
400,000
400,000
2,600,000 2,600,000

2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก 2
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตมหาบัณฑิต 100,000 บาท
แผน ข
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตมหาบัณฑิต 100,000 บาท
2.7 ระบบการศึกษา

2565
600,000
2,000,000
1,400,000
200,000
400,000
2,600,000
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ใช้ร ะบบการจั ดการเรี ย นการสอนทั้งแบบชั้น เรียนและลงมือปฏิบั ติตามลั กษณะของเนื้ อหา
รายวิชา ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลับ(ถ้ามี)
เป็ นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือประกาศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2
งานรายวิชาไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข
งานรายวิชาไม่น้อยกว่า
การค้นคว้าอิสระ
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

เกณฑ์ ศธ พ.ศ. 2558
รายการ

งานรายวิชา (Coursework) ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาพื้นฐาน
1.2 วิชาบังคับ
1.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
2 วิทยานิพนธ์
3 การค้นคว้าอิสระ
4 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

แผน ก
แบบ ก 2
12
12
36

แผน ข
24
3-6
36

จานวน 36
24
12
4
36
จานวน 36
30
6
4
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561
แผน ก
แผน ข
แบบ ก 2
24
30
6
6
12
12
6
12
12
6
4
4
36
36

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ
กรณีการจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2
1. งานรายวิชา (Course work)
จานวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
1.1 วิชาพื้นฐาน
จานวน
6 หน่วยกิต
366511 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
3(3-0-6)
Theoretical Foundation of Education
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366515 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
Information and Communication Technologies for Education
1.2 วิชาบังคับ
จานวน
12 หน่วยกิต
355510 การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
Research in Educational Technology and Communications
355511 การออกแบบระบบการเรียนการสอน
3(2-2-5)
Instructional Systems Design
355512 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมสมัย
3(2-2-5)
Technology and Communications of Contemporary Education
355513 การจัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
3(2-2-5)
Management of Learning Resources

1.3 วิชาเลือก
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้

จานวนไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต
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355531
355532
355533
355534
355531

355532

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Educational Technology and Communications for Human
Resources Development
การบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาข้ ามศาสตร์
Cross-Disciplinary Integration of Educational Technology
การวัดและประเมินทางด้ านเทคโนโลยีการศึกษา
Measurement and Evaluation in Educational Technology
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
Development of Education Innovation
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Educational Technology and Communications for Human
Resources Development
การบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาข้ ามศาสตร์

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

Cross-Disciplinary Integration of Educational Technology
355533
355534
355535
355536
355537
355538
355539
355540

การวัดและประเมินทางด้ านเทคโนโลยีการศึกษา
Measurement and Evaluation in Educational Technology
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
Development of Education Innovation
กราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
Graphics and Multimedia for Education
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนการสอน
Computer Technologies for Instruction
การออกแบบระบบการเรียนการสอนออนไลน์
Online Instructional systems Design
สื่ อพิมพ์ เพื่อการสื่ อสารการศึกษา
Print Technologies for Education
การประกอบการธุรกิจสื่ อการศึ กษา
Business of Educational Technology
หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Selected Topics in Educational Technology and
Communications

2. วิทยานิพนธ์
355591
355592
355593

วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis 1, Type A2
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis 2, Type A2
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2

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

12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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Thesis 3, Type A2

3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
366513
355581

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Sciences
สัมมนา
Seminar

กรณีการจัดการศึกษาตามแผน ข
1. งานรายวิชา (Course work)
1.1 วิชาพื้นฐาน
366511
366515

355511
355512
355513

3(3-0-6)
1(0-2-1)

จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
จานวน
6 หน่วยกิต

ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
Theoretical Foundation of Education
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา
Information and Communication Technologies for Education

1.2 วิชาบังคับ
355510

4 หน่วยกิต

จานวน

การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Research in Educational Technology and Communications
การออกแบบระบบการเรียนการสอน
Instructional Systems Design
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมสมัย
Technology and Communications of Contemporary
Education
การจัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
Management of Learning Resources

1.3 วิชาเลือก
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้

จานวนไม่น้อยกว่า

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

12 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

12 หน่วยกิต
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355531

355532

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Educational Technology and Communications for
Human Resources Development
การบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาข้ ามศาสตร์

3(2-2-5)

3(2-2-5)

Cross-Disciplinary Integration of Educational Technology
355533
355534
355535
355536
355537
355538
355539
355540

การวัดและประเมินทางด้ านเทคโนโลยีการศึกษา
Measurement and Evaluation in Educational Technology
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
Development of Education Innovation
กราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
Graphics and Multimedia for Education
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนการสอน
Computer Technologies for Instruction
การออกแบบระบบการเรียนการสอนออนไลน์
Online Instructional systems Design
สื่ อพิมพ์ เพื่อการสื่ อสารการศึกษา
Print Technologies for Education
การประกอบการธุรกิจสื่ อการศึ กษา
Business of Educational Technology
หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Selected Topics in Educational Technology and
Communications

2. การค้นคว้าอิสระ จานวนไม่น้อยกว่า
355594
355595
355596

การค้นคว้าอิสระ 1
Independent Study 1
การค้นคว้าอิสระ 2
Independent Study 2
การค้นคว้าอิสระ 3
Independent Study 3

3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
366513
355581

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Sciences
สัมมนา
Seminar

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
กรณีจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น

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

6 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

4 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
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366515
366513
366511
355512

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา
Information and Communication Technologies for
Education
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (บังคับไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Social Sciences (Non-Credit)
ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
Theoretical Foundation of Education
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมสมัย

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

Technology and Communications of Contemporary Education

รวม 9 หน่วยกิต
355511
355xxx
355510
355513
355591

ภาคการศึกษาปลาย
การออกแบบระบบการเรียนการสอน
Instructional Systems Design
วิชาเลือก
Elective Course
การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Research in Educational Technology and
Communications
การจัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
Management of Learning Resources
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 1, Type A 2

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
รวม 15 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
355xxx
355581

วิชาเลือก
Elective Course
สัมมนา (บังคับไม่นับหน่วยกิต)
Seminar (Non-Credit)

3 (x-x-x)
1(0-2-1)
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355592

วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 2, Type A2

3 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต

355593

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 3, Type A2

6 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
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กรณีจัดการศึกษา แผน ข
366513
355512
366511

355511
355510
366515

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (บังคับไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences (Non-Credit)
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมสมัย
3(2-2-5)
Technology and Communications of Contemporary Education
ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
3(3-0-6)
Theoretical Foundation of Education
รวม 6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
การออกแบบระบบการเรียนการสอน
Instructional Systems Design
การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Research in Educational Technology and Communications
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา
Information and Communication Technologies for
Education

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
รวม 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน
355513
355xxx
355581

การจัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
Management of Learning Resources
วิชาเลือก
Elective Course
สัมมนา (บังคับไม่นับหน่วยกิต)
Seminar (Non-Credit)

3(2-2-5)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น

27
355xxx
355597

วิชาเลือก
Elective Course
การค้นคว้าอิสระ 1
Independent Study 1

3 (x-x-x)
2 หน่วยกิต
รวม 5 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

355xxx วิชาเลือก
Elective Course
355598 การค้นคว้าอิสระ 2
Independent Study 2

3 (x-x-x)
2 หน่วยกิต
รวม 5 หน่วยกิต
ภาคฤดูร้อน

355xxx
355599

วิชาเลือก
Elective Course
การค้นคว้าอิสระ 3
Independent Study 3

3 (x-x-x)
2 หน่วยกิต
รวม 5 หน่วยกิต

แผน ข สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (ภาคฤดูร้อน)
ชั้นปีที่ 1
366511
366513

ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
Theoretical Foundations of Education
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Social Sciences (Non-Credit)

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

28
355512
366515

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมสมัย
3(2-2-5)
Technology and Communications of Contemporary Education
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
Information and Communication Technologies for Education
รวม
9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2

355511
355510
355513
355594

การออกแบบระบบการเรียนการสอน
3(2-2-5)
Instructional Systems Design and Development
การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
Research in Educational Technology and Communications
การจัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
3(2-2-5)
Management of Learning Resources
การค้นคว้าอิสระ 1
2 หน่วยกิต
Independent Study 1
รวม
11 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
355xxx

วิชาเลือก

3(x-x-x)

355xxx

Elective Course
วิชาเลือก

3(x-x-x)

355xxx

Elective Course
วิชาเลือก

3(x-x-x)

29
355581
355595

Elective Course
สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)

1(0-2-1)

Seminar (Non-Credit)
การค้นคว้าอิสระ 2
Independent Study 2

2 หน่วยกิต
รวม

11 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
355xxx
355596

วิชาเลือก
Elective Course
การค้นคว้าอิสระ 3
Independent Study 3

3(x-x-x)
2 หน่วยกิต
รวม

5 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
355510 การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
Research in Educational Technology and Communications
ศึกษาทฤษฎีการวิจัย หลักการและการออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย เครื่องมือและวิธีการ
เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติเพื่อการวิจั ย ประเด็น ปัญ หาและแนวโน้มการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและสื่ อสาร
การศึกษาในปั จจุบั น และอนาคต น าเสนอประเด็นปัญหาการวิจัย การฝึ กปฏิบัติเสนอโครงการเพื่อทาวิจัย
ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Theories research; methodology and research design; research process;
instruments and data collection method; statistics for research; research trends and issues in
educational technology and communications in present and future; present research issues,
practical proposals for research in educational technology and communications.
355511 การออกแบบระบบการเรียนการสอน
3(2-2-5)
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Instructional Systems Design
ความหมาย ทฤษฎี และหลั กการเชิงระบบ การวิเคราะห์ สั งเคราะห์ งานวิจัยการออกแบบ
การเรียนการสอน องค์ประกอบของระบบการสอน จิตวิทยาการออกแบบสื่อสารทางการศึกษาในรูปแบบ
การเรียนการสอนต่างๆ รวมทั้ง การออกแบบต้นแบบระบบการเรียนการสอน ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
การศึกษา
Definitions, theories and systematic principles, analysis, synthesis and research
design, elements of instructional systems; Psychology of Instructional Systems Design in
various teaching styles; prototype of instructional systems design to change education.
355512 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมสมัย
3(2-2-5)
Technology and Communications of Contemporary Education
วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ทฤษฎี หลักการ ประเด็น แนวโน้ม ทางด้านเทคโนโลยีและสื่ อสาร
การศึกษา การออกแบบ พัฒนา วิจัย และการเผยแพร่และยอมรับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมสมัย
Analysis, synthesis, theories, principles, issues, trends, and research on educational
technology and communications; design, develop, research and diffusion and adoption in
technology and communications of contemporary education.
355513 การจัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
3(2-2-5)
Management of Learning Resources
การสร้าง การบริหารจัดการ การใช้ พัฒนา และประเมิน ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ ทั้งแบบสภาพจริงและออนไลน์ การออกแบบระบบข้อมูลและระบบเครือข่ายเพื่อประโยชน์ต่อ
การศึกษา กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญาของแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เสนอ
โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เพื่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
Creating, managing, using, developing and evaluating learning centers and learning
resources both real and online; design of information systems and networks for the benefit
of education; law and intellectual property of learning resources both domestic and
international; offer project to develop learning resources for various target groups.
355531 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Educational Technology and Communications for Human Resource
Development
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณลักษณะและสมรรถนะของนวัตกร รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ
ออกแบบและพัฒนากิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในลักษณะต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งกฎหมาย
และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
Principles, concepts, theories and research in technology and communications;
application of technology for human resource development; characteristics and
competencies of innovator; practices, design and development activities to develop
personnel in various ways; laws and ethics regarding to human resource development.
355532 การบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาข้ามศาสตร์
3(2-2-5)
Cross-Disciplinary Integration of Educational Technology
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การเลือก การใช้เทคโนโลยี การประเมิน การบูรณาการ ทฤษฎีการเรียนรู้ การจัดการความรู้และ
ภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ออกแบบต้นแบบบูรณา
การการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในห้ องเรียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งกฎหมายและจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้อง
Selection, using, assessment of technology to integrate learning theory; Knowledge
management; Thai wisdom for developing learning management in informal and informal
systems; design and integration use of classroom and online education technology; including
relevant laws and ethics.
355533 การวัดและประเมินทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2-5)
Measurement and Evaluation in Educational Technology

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎี หลักการ ของการประเมินผล เทคนิค ที่ใช้ในการวัดพฤติกรรม
ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย ลักษณะของเครื่องมือ เทคนิคการวัด การสร้างเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ
สถิติในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การวิเคราะห์คุณภาพของแบบ ทดสอบ การแปลความหมายของ
คะแนนจากการสอบ
Synthetic, analysis, theory, principles of technical evaluation used in behavioral
measurement of cognitive domain; affective domain and psychomotor domain;
characteristics of instrumentation; measurement techniques; creation of various types of
measuring instruments; statistics in educational measurement and evaluation; analysis of
the quality of the test; interpretation of the test score.
355534 การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
Development of Education Innovation
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับนวัตกรรม วิเคราะห์ สังเคราะห์ การออกแบบ และการพัฒนานวัตกรรม
ด้านการศึกษา การเลือกและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่เหมาะสม การประเมินนวัตกรรม การเผยแพร่และ
การยอมรับนวัตกรรม บทบาทนักนวัตกรกับการพัฒนาและการวิจัยทางด้านนวั ตกรรมทางการศึกษา รวมทั้ง
กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
Concepts of innovation, analysis, synthesis, design and development of educational
innovations; selection and application of appropriate innovations; evaluation of innovation
publication and adoption of innovation the role of Innovator in the development and
research of educational innovation; including relevant laws and ethics.
355535 กราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Graphics and Multimedia for Education
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้ในการออกแบบและ
พัฒนา สื่อการสอนประเภทต่างๆการสร้างสรรค์งานกราฟิกและมัลติมีเดีย การผลิตภาพเคลื่อนไหวทางการ
ศึกษา การการสร้างสรรค์ต้นแบบงานกราฟิกและมัลติมีเดียด้วยคอมพิวเตอร์ และศึกษางานวิจัยที่เกี่ ยวข้องกับ
การออกแบบและพัฒนาสื่อกราฟิกและมัลติมีเดียทางการศึกษา รวมทั้งกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
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Concepts, theories, research, graphics and multimedia; application in design and
development; various types of teaching materials; animation production computer graphics
and multimedia prototyping and research related to the design and development of graphic
and multimedia education; including relevant laws and ethics.
355536 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
Computer Technologies for Instruction
แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การออกแบบ วางแผน การ
นาไปใช้ และการประเมินการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน การวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา รวมทั้งกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
Concepts, theory, computer technology and computer network; design, planning,
implementation and evaluation of computer technology in teaching and learning; research
for using computer in education; including relevant laws and ethics.
355537 การออกแบบระบบการเรียนการสอนออนไลน์
3(2-2-5)
Online Instructional systems Design
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ การนาระบบการเรียนการสอนมา
ออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ การประเมินระบบการเรียนการสอนออนไลน์ การสร้างต้นแบบระบบการ
เรียนการสอนออนไลน์ รวมทั้งกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
Studies, analyze and synthesis of online learning and Teaching models;
implementing the ISD online; assessment online ISD; create prototype of online instructional
systems design; including relevant laws and ethics.
355538 สื่อพิมพ์เพื่อการสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
Print Technologies for Education
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ความหมายเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบการพิมพ์แบบต่าง ๆ กระบวนการ
สื่ อ สารผ่ านสื่ อพิ ม พ์ การออกแบบสื่ อ พิ ม พ์ การเลื อ กใช้แ ละด าเนิ น การผลิ ต สื่ อ พิ ม พ์ แ ต่ ล ะประเภท และ
สร้างสรรค์ชิ้นงานสื่อพิมพ์ การประเมิน และงานวิจัยสื่อพิมพ์ รวมทั้งกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
Principles, concepts, theories, definitions of print media; printing systems;
communication processes through print media; print media design; selection, production,
and creation of each type of print media; evaluation and research in print media; laws and
ethics regarding to print media.
355539 การประกอบการธุรกิจสื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Business of Educational Technology
เทคนิ ค วิ ธีก าร ทางการตลาดและธุรกิ จ กระบวนการในการสร้า งนวัต กรรม การสร้างสรรค์
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ การเป็นผู้ประกอบการด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายธุรกิจ
e-commerce การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา
Techniques marketing and business methods; innovation process; creation product
of education; commercial entrepreneurship; diffusion and adoption of medias in education.
intellectual property, e-commerce business law.
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355540 หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3(3-0-6)
Selected Topics in Educational Technology and Communications
ค้นคว้า วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย วิเคราะห์ และสังเคราะห์ จากเอกสารงานวิจัยและ
แหล่ งการเรียนอื่น ๆ ในประเด็น ปั จจุ บั นและแนวโน้มที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษาอัน มี
ผลกระทบต่อการศึกษา จัดทารายงานและนาเสนอประเด็นที่สนใจ ตีพิมพ์เผยแพร่ประเด็นที่สนใจในรูปแบบ
บทความวิชาการหรือบทความวิจัย
Research, analysis, discussion, analysis and synthesis; research papers and other
learning resources on current issues and interesting trends in technology and educational
communication that affect education; prepare reports and present interesting issues; publish
issues of interest in academic papers or research articles.
355581 สัมมนา (บังคับไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
Seminar
ค้นคว้า วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒ นาด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในปัจจุบัน
หาแนวทางหรือข้อมูลสาหรับการในทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ จัดทา
เค้าโครง การออกแบบและพัฒนาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
Research, analyze, discuss about current technology development and
communication in education; find guidelines or information for doing theses or independent
study; develop thesis topics; design and development of thesis or independent study.
355591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
3 หน่วยกิต
Thesis 1, Type A 2
ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ หรือตัวอย่างวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กาหนดประเด็น
โจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และ
จัดทาผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Study the elements of thesis or thesis examples in the related field of study,
determine thesis title, develop concept paper, and prepare the summary of literature and
related research synthesis.
355592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
3 หน่วยกิต
Thesis 2, Type A 2
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัยจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
Develop research instruments and research methodology and prepare thesis
proposal in order to present it to the committee.
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355593 วิทยานิพนธ์ 3
แผน ก แบบ ก 2
6 หน่วยกิต
Thesis 3, Type A 2
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล วิเคราะห์ ข้ อ มู ล จั ด ท ารายงานความก้ าวหน้ าเสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์สาเร็จการศึกษา
Collect data, analyze data, prepare progress report in order to present it to the
thesis advisor, and prepare full-text thesis and research article in order to get published
according to the graduation criteria.
355594 การค้นคว้าอิสระ 1
2 หน่วยกิต
Independent Study 1
ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาการเขียนหัวข้อเรื่องและแนวทางการดาเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่สนใจ อันแสดงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ นาเสนอและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
Review and analysis literature and researches related educational technology and
communications, writing an interested topic and research conducting for independent study
that based on creativity, present and approved to advisors.
355595 การค้นคว้าอิสระ 2
2 หน่วยกิต
Independent Study 2
ดาเนินการวิจัย เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล การสรุปผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ
นาเสนอความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Conducting research, gather and analyze data, conclusion their independent study
progress to their advisors.
355596 การค้นคว้าอิสระ 3
2 หน่วยกิต
Independent Study 3
จัดทารายงานและน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ และได้รับการอนุมัติให้ เป็นส่ วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตร
Write the independent study report, present the report to committee and
approved of the independent study to completed education.
366511 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
3(3-0-6)
Theoretical Foundations of Education
บทบาทและความส าคัญ ของปรัชญาที่มีต่อการจัดการศึกษา สาระส าคัญของปรัช ญาต่อการจัด
หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผล แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการ
เรี ยนรู้และการพัฒ นามนุ ษย์ จิตวิท ยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและให้ คาปรึกษา ความหมายและ
ขอบเขตของสังคมวิทยาการศึกษา บทบาทของการศึกษาที่มีต่อสังคม โรงเรียนในฐานะเป็นองค์กรของสังคม
การศึกษาตลอดชีวิตและบทบาทการศึกษาในยุค โลกาภิวัตน์ โดยเน้นการนาแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานดังกล่าว
มาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาให้สัมพันธ์กับสาขาวิชาเฉพาะ
Role and importance of philosophy of education, contents of philosophy for
curriculum planning, instruction and assessment in education, foundation of psychology
theories in learning and human development, educational psychology, guidance and
counseling psychology, meaning and contents of educational sociology, roles of education in
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socity, schools as the social organization, long life education and role of education in
globalization focusing on integrating related concepts and theories and applying them to
specific fields of education
366513 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (บังคับไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)
Research Methodology Social Sciences
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกาหนดปัญหาการ
วิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขีย นโครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนาผลวิจัยไปใช้
จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์
Research definitions, characteristics and goals, types and research process,
research problem determination, variables and hypothesis, population and sample, research
design, instruments and data collection methods, data analysis, proposal and research report
writing, research evaluation, research application, ethics of researchers, and research
techniques in social sciences.
366515 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
Information and Communication Technologies for Education
ทฤษฎี รู ป แบบ และกลยุ ท ธ์ก ารพั ฒ นานวั ต กรรม การออกแบบและการประยุ ก ต์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ การค้นคว้า การวิจั ย การบริหารและการจัดการศึกษา บูรณาการเข้ากับ
สาขาวิชาเฉพาะ
Theories, models and strategies, Innovation development, designing and applying
information and communication technology for learning, research, educational administration
and management, integrating them into specific field of education.

3.1.6 ความหมายของเลขประจาวิชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมาย ดังนี้
1. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ (นับจากซ้ายไปขวา) รหัส 3 ตัวแรก
ตัวเลขเฉพาะของแต่ละภาควิชาหรือสาขาวิชา
355 หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ระดับปริญญาโท
366 หมายถึง สาขาวิชาด้านศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท
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2. เลขสามตัวหลัง (นับจากขวาไปซ้าย) ให้ความหมาย ดังนี้
เลขหลักหน่วย : แสดงอนุกรมของรายวิชา
เลขหลักสิบ

: แสดงหมวดหมู่ในสาขาวิชา

1 หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับของแขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2 หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ
3 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือก
4 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือก
5 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือก
8 หมายถึง กลุ่มวิชาหัวข้อคัดสรร และสัมมนา
9 หมายถึง กลุ่มวิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
และวิทยานิพนธ์ (Thesis)
เลขหลักร้อย : แสดงชั้นปี และระดับ
5 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโท
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

1

นายวิวัฒน์ มีสุวรรณ์ รองศาสตราจารย์

กศ.ด.
กศ.บ.
ศศ.บ.

2

นายดิเรก ธีระภูธร

รองศาสตราจารย์

3

นางสุภาณี เส็งศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ค.ด.
ค.ม.
ศษ.บ.
ค.ด.
ค.ม.
ศษ.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์

ไทย
ไทย
ไทย

2551
2544
2540

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2547
2538
2534
2544
2534
2527

ภาระการสอน/
ชั่วโมง/สัปดาห์
เมื่อ
ปรับปรุง
ปัจจุบนั
หลักสูตรนี้
แล้ว
10
10

10

10

10

10
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ไทย
ไทย
ไทย

2551
2544
2540

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2547
2538
2534
2544
2534
2527
2550

ค.ม.
ศษ.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.

เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เทคโนโลยีและสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษาบรรณารักษ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และสารนิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โสตทัศนศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โสตทัศนศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
โศตทัศนศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2539
2535
2543
2532
2538

กศ.ด.
ศษ.ม.
กศ.บ.
ปร.ด.

เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
หลักสูตรและการสอน

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2549
2541
2539
2559

*1

นายวิวัฒน์ มีสุวรรณ์

รองศาสตราจารย์

กศ.ด.
กศ.บ.
ศศ.บ.

*2

นายดิเรก ธีระภูธร

รองศาสตราจารย์

*3

นางสุภาณี เส็งศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นายภาสกร เรืองรอง

รองศาสตราจารย์

ค.ด.
ค.ม.
ศษ.บ.
ค.ด.
ค.ม.
ศษ.บ.
ปร.ด.

5

นายรุจโรจน์ แก้วอุไร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6

นางสาวทิพรัตน์ สิทธิวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7

นายกิตติพงษ์ พุ่มพวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาระการสอน/
ชั่วโมง/สัปดาห์
เมื่อ
ปรับปรุง
ปัจจุบนั
หลักสูตรนี้
แล้ว
10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

8

นางสาวกอบสุข คงมนัส

อาจารย์

9

นางสาวพิชญาภา ยวงสร้อย

อาจารย์

10

นายธงชัย เส็งศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

11

นายประหยัด จิระวรพงศ์

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

กศ.ม.
ศษ.บ.
ค.ด.
ค.ม.
กศ.บ.
กศ.ด.
ค.อ.ม.

เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

ค.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
ค.อ.บ.

คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ศึกษา

กศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.

เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ชีววิทยา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2541
2533
2555
2549
2546
2554
2547
2542

ไทย
ไทย

2559
2543

ไทย

2535

ไทย
ไทย
ไทย

2535
2519
2517

ภาระการสอน/
ชั่วโมง/สัปดาห์
เมื่อ
ปรับปรุง
ปัจจุบนั
หลักสูตรนี้
แล้ว
10

10

10

10

10

10

6

6
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3.2.4 อาจารย์พิเศษ
- ไม่มี
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม(การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
- ไม่มีประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับงานวิจัย ที่เรียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
5.1 งานวิทยานิพนธ์
5.1.1 คาอธิบายโดยย่อ
การวิเคราะห์ กาหนดประเด็นปัญหาในการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบ วางแผน และดาเนินการวิจัย ที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
นวัตกรรมการศึกษาด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
งานวิจัยของวิทยานิพนธ์มีลักษณะเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ ประเมินและสร้างข้อสรุปองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่แสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะความรู้ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติในการวางแผนการวิจัย ออกแบบการวิจัย สามารถดาเนินการวิจัยและแก้ปัญหาในการวิจัย สามารถ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการพัฒนานวัตกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนสามารถนาเสนอรายงาน
ได้อย่างถูกต้อง มีความรับผิดชอบสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและมีจรรยาบรรณทางวิชาการอย่างเหมาะสม
5.1.3 ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก 2 เริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
5.1.4 จานวนหน่วยกิต

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
5.1.5 การเตรียมการ
5.1.5.1 การมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามหัวข้อ
หรือประเด็นที่ผู้เรียนสนใจจะทาวิทยานิพนธ์ที่สนใจ อย่างน้อย 1 ท่าน
5.1.5.2 หลักสูตรกาหนดให้มีการจัดสัมมนาสาหรับผู้เรียน/ผู้เรียนเข้าร่วมการประชุมหรือ
สัมมนาด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับทิศทาง
และแนวโน้มการทาวิจัยด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
5.1.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ การจัดเตรียมโครงร่าง การสอบโครงร่าง กระบวนการศึกษาค้นคว้า การจัดทารายงานวิทยานิพนธ์
และการประเมินผลกระบวนการทาวิทยานิพนธ์ของผู้เรียน
5.1.5.4 ผู้เรียนศึกษาหาหัวข้อการทาวิจัย การจัดทาโครงร่างและสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล จัดทารายงานวิทยานิพนธ์ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังได้
5.1.6 กระบวนการประเมินผล อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบทาหน้าที่ในการ
ประเมินผลการทาวิจัยของผู้เรียนดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
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การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ครั้งที่ 1 จานวน 3 หน่วยกิต
ครั้งที่ 2 จานวน 3 หน่วยกิต
ครั้งที่ 3 จานวน 6 หน่วยกิต

หลักฐาน/ร่องรอย
ความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
1. หัวข้อวิทยานิพนธ์
2. Concept Paper
3. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์
1. โครงร่างวิทยานิพนธ์
2. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์
1. รายงานวิทยานิพนธ์
2. แบบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
3. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์

ผู้ประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสอบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์

5.2 การค้นคว้าอิสระ
5.2.1 คาอธิบายโดยย่อ
การวิเคราะห์ กาหนดประเด็นปัญหาในการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบ วางแผน และดาเนินการวิจัย ที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
นวัตกรรมการศึกษาด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
5.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
งานวิจัยของการค้นคว้าอิสระมีลักษณะเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ ประเมินและสร้างข้อสรุป
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่แสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะความรู้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติในการวางแผนการวิจัย ออกแบบการวิจัย สามารถดาเนินการวิจัยและแก้ปัญหาในการวิจัย
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการพัฒนานวัตกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนสามารถนาเสนอ
รายงานได้อย่างถูกต้อง มีความรับผิดชอบสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและมีจรรยาบรรณทางวิชาการอย่าง
เหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน Curriculum Mapping
5.2.3 ช่วงเวลา
ใช้เวลาสาหรับการทาวิจัย 3 ภาคการศึกษา ตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบบแผน ข
5.2.4 จานวนหน่วยกิต จานวนรวมทั้งหมด 6 หน่วยกิต กาหนดให้ลงทะเบียนดังนี้
แผน ข (เสาร์-อาทิตย์)
ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
ของชั้นปีที่ 2 จานวน 2 หน่วยกิต
ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
ของชั้นปีที่ 2 จานวน 2 หน่วยกิต
ครั้งที่ 3 ภาคฤดูร้อน
ของชั้นปีที่ 2 จานวน 2 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
5.2.5 การเตรียมการ
5.2.5.1 แต่งตั้งและมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามหัวข้อหรือประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ อย่างน้อย 1 ท่าน
5.2.5.2 กาหนดให้มีการจัดสัมมนาสาหรับผู้เรียน ในการประชุมหรือสัมมนาด้านเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา ทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มการทาวิจัย
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5.2.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อ
การจัดเตรียมโครงร่าง กระบวนการศึกษาค้นคว้า การจัดทารายงานการค้นคว้าอิสระ และการประเมินผล
กระบวนการทาการค้นคว้าอิสระของผู้เรียน
5.2.5.4 ผู้เรียนศึกษาหาหัวข้อการค้นคว้าอิสระ การจัดทาโครงร่างการค้นคว้าอิสระ
การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล จัดทารายงานการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
5.2.6 กระบวนการประเมินผล
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบทาหน้าที่ในการประเมินผลการทาวิจัยของ ผู้เรียน
ดังนี้
แผน ข
การลงทะเบียน
หลักฐาน/ร่องรอยความก้าวหน้า
ผู้ประเมิน
การค้นคว้าอิสระ
ในการค้นคว้าอิสระ
ครั้งที่ 1 จานวน 2 หน่วยกิต 1. หัวข้อการค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ที่ปรึกษา
2. โครงร่างการค้นคว้าอิสระ
3. แบบบันทึกการปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ครั้งที่ 2 จานวน 2 หน่วยกิต 1. รายงานความก้าวหน้าในการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา
2. แบบบันทึกการปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ครั้งที่ 3 จานวน 2 หน่วยกิต 1. รายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
2. แบบบันทึกการปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
คณะกรรมการสอบ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
1.1 คุณลักษณะพิเศษ
1.1.1 มีความเป็นผู้นา และมีความกล้าหาญทางคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
1.1.2 มีความสามารถในการผลิตและถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและแก้ปัญหาทางวิชาการ
หรือวิชาชีพอย่างเหมาะสม
1.1.3 มีความสามารถและรับผิดชอบในการศึกษาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนสนับสนุนผู้อื่น
ให้มีการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
1.2 กลยุทธ์หรือกิจกรรมที่ใช้พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
1.2.1 การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาที่หลากหลาย อาทิ การสัมมนา การฝึกปฏิบัติการ
การศึกษาสถานการณ์จริง
1.2.2 เรียนรู้จากต้นแบบ
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้คุณลักษณะพิเศษของนิสิต
1.3.1 การสังเกตพฤติกรรม
1.3.2 การประเมินตนเองและประเมินผู้อื่น
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินและจัดการปัญหาคุณธรรม จริยธรรมที่
ซับ ซ้อ น อย่ างผู้ รู้ ด้ ว ยความยุ ติ ธ รรมและชั ด เจนมี ห ลั ก ฐาน และจรรยาบรรณวิช าชี พ ครู โดยใช้ดุ ล ยพิ นิ จ
ที่เหมาะสม และมีพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
2) มีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทางาน
และในชุมชน
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การวิพากษ์วิจารณ์ วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียเพื่อหาทางเลือกใหม่
2) กรณีศึกษาและการเปรียบเทียบบุคคลหรือหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จในทางจรรยาบรรณ
3) การสอดแทรกในการเรียนรู้ทุกรายวิชา
4) การสอดแทรกด้วยการยกตัวอย่างหรือปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
5) ใช้สถานการณ์ในการสอน
6) มีกิจกรรมบริจาคหรือสร้างเสริมจิตอาสา
7) การฝึกอบรมภาวะผู้นา
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8) เชิญวิทยากรภายนอกมาอบรมจริยธรรม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) นิสิตประเมินตนเอง
2) การสังเกตพฤติกรรม
3) รายงานการศึกษาเฉพาะกรณี
4) การประเมินโครงการหรือกิจกรรมบริจาคหรือฝึกอบรม
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระสาคัญหลักการและทฤษฎีที่สาคัญของ
สาขาวิชาในด้านการออกแบบ การพัฒนา การใช้ การจัดการ และการประเมินผลเทคโนโลยีการศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
2) มีความเข้าใจทฤษฎี หลักการ การวิจัยและวิธีการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้ง ในวิชา
หรือกลุ่มวิชาเฉพาะ ในระดับแนวหน้า
3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒ นาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ ตลอดจนผลกระทบของ
ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ
4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่ อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การสอนโดยวิธีการสัมมนา
2) การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง
3) การศึกษากรณี
4) การเข้าร่วมประชุมสัมมนา
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) สังเกตการทากิจกรรมในการเรียน
2) ใช้แบบทดสอบ
3) การทารายงาน
4) การสัมภาษณ์
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา
1) สามารถใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติในการจัดการปัญหา โดยใช้ดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจทางวิชาการ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และ
สามารถพัฒ นาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่อย่าง
เหมาะสม
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3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้ อนได้
อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและเสนอแนะในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้
ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิควิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่ง
ขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การเรียนการสอนโดยวิธีสัมมนา
2) การเรียนการสอนโดยการสังเกตการณ์ ทากิจกรรม/งานที่มอบหมาย
3) การเรียนการสอนโดยการศึกษากรณี/การประชุมสัมมนา
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากกิจกรรม
2) ประเมินจากผลงาน
3) ประเมินจากการทดสอบ
4) ผู้เกี่ยวข้องประเมิน
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและผู้อื่นในการ
ทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร ตลอดจนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือมีความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
3) สามารถตั ด สิ น ใจในการด าเนิ น งานด้ ว ยตนเองและสามารถประเมิ น ตนเองได้ รวมทั้ ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูงได้
4) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานและร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้ง
และปัญหาต่าง ๆ
5) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) การเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ
2) การเรียนรู้โดยการสัมมนา
3) การเรียนรู้โดยการจัดการความรู้
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ประเมินผลงานกลุ่มและรายบุคคล
2) การทบทวนหลังการปฏิบตั กิ จิ กรรม (Action After Review : AAR)
3) การสะท้อนการเรียนรู้ (Learning Reflection)
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1) สามารถคัดกรองวิเคราะห์ ข้อมูล เชิงปริมาณ และสถิติ เพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้าน ต่าง ๆ
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่าน
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
3) สามารถใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สารประมวลผลข้ อ มู ล และน าไปใช้ ได้ อ ย่ าง
เหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การบรรยาย
2) การฝึกปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลขการสื่ อ สารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การทดสอบภาคปฏิบัติ
2) การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
 หมายถึง ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

รายวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
366511 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
366515 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อ
การศึกษา
รายวิชาบังคับ
355510 การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
355511 การออกแบบระบบการเรียนการสอน
355512 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมสมัย
355513 การจัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
วิชาเลือก
355531 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
355532 การบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาข้าม

ศาสตร์

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
1.
4.ทักษะความสัมพันธ์
3.ทักษะทางปัญญา
ตัวเลข
คุณธรรม
2.ความรู้
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสารและ
จริยธรรม
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3
⚫

⚫







⚫

⚫





⚫






⚫
⚫
⚫








355537 การออกแบบระบบการเรียนการสอนออนไลน์
355538 สื่อพิมพ์เพื่อการสื่อสารการศึกษา



⚫

⚫

⚫



⚫



⚫



⚫





⚫



⚫

⚫



⚫

⚫

⚫


⚫


⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫



⚫
⚫
⚫



⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫


⚫

⚫





⚫





⚫



355534 การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
355535 กราฟิกและมัลติมเี ดียเพือ่ การศึกษา
355536 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการ

สอน

⚫



355533 การวัดและประเมินทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษา

⚫

⚫
⚫
⚫






⚫




⚫




⚫




⚫

⚫

⚫
⚫



⚫

⚫







⚫
⚫

⚫
⚫





⚫

⚫

⚫





⚫



⚫



⚫










⚫



⚫

⚫
⚫



⚫
⚫
⚫



⚫


⚫


⚫






⚫
⚫
⚫


⚫

⚫







⚫

⚫

⚫
⚫






⚫






⚫
⚫
⚫
⚫
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รายวิชา

355539 ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อการศึกษา

355540 หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รายวิชาไม่บังคับหน่วยกิต
366513 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
355581 สัมมนา
รายวิชาวิทยานิพนธ์
355591 แบบ ก แบบ ก2
355592 แบบ ก แบบ ก2
355593 แบบ ก แบบ ก2
การค้นคว้าอิสระ
355594 การค้นคว้าอิสระ 1
355595 การค้นคว้าอิสระ 2
355596 การค้นคว้าอิสระ 3

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
1.
4.ทักษะความสัมพันธ์
3.ทักษะทางปัญญา
ตัวเลข
คุณธรรม
2.ความรู้
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสารและ
จริยธรรม
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3




⚫
⚫








⚫
⚫


⚫




⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫



⚫
⚫

⚫
⚫



⚫


⚫



⚫


⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫


⚫




⚫















⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินและจัดการปัญหาคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้
ด้ว ยความยุ ติธ รรมและชั ด เจนมีห ลั ก ฐาน และจรรยาบรรณวิช าชี พ ครู โดยใช้ดุ ล ยพิ นิ จที่ เหมาะสม และ
มีพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
2) มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้ มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทางานและ
ในชุมชน
2. ด้านความรู้
1) มี ความรู้ และความเข้ าใจอย่ างถ่อ งแท้ ในเนื้ อหาสาระส าคัญ หลั ก การและทฤษฎี ที่ ส าคัญ ของ
สาขาวิชา ตลอดจนสามารถนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
2) มีความเข้าใจทฤษฎี หลักการ การวิจัยและวิธีการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึก ซึ้งในวิชาหรือ
กลุ่มวิชาเฉพาะ ในระดับแนวหน้า
3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัย
ในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ
4) ตระหนั ก ในระเบี ย บข้ อ บั งคั บ ที่ ใช้อ ยู่ ในสภาพแวดล้ อ มของระดั บ ชาติ และนานาชาติ ที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติในการจัดการปัญหา โดยใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ
ทางวิชาการ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และสามารถ
พัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่อย่างเหมาะสม
3) สามารถใช้เทคนิ คทั่ ว ไปหรือ เฉพาะทางในการวิเคราะห์ ป ระเด็น หรือปั ญ หาที่ ซับ ซ้อนได้ อย่าง
สร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและเสนอแนะในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง
โดยใช้ค วามรู้ ทั้ งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ ตลอดถึงการใช้เทคนิ ควิจัย และให้ ข้อสรุป ที่ ส มบู รณ์ ซึ่ งขยาย
องค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างเหมาะสม

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและผู้อื่นในการทางาน
และการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร ตลอดจนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือมีความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
3) สามารถตัดสิ น ใจในการดาเนิ นงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผน
ในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูงได้

4) มีความรับ ผิดชอบในการดาเนิน งานและร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัด การข้อโต้แย้งและ
ปัญหาต่าง ๆ
5) แสดงออกทั ก ษะการเป็ น ผู้ น าได้ อ ย่ า งเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และสถิติ เพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้าน ต่าง ๆ
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารประมวลผลข้อมูลและนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
เป็ นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยใช้
ระบบอักษรลาดับขั้นและค่าลาดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละวิชา โดยแบ่งการกาหนด
อักษรลาดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรลาดับขั้ นที่มีค่าลาดับขั้น อักษรลาดับขั้นที่ไม่มีค่าลาดับขั้น และอักษร
ลาดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล
1.1

1.2

1.3

อักษรลาดับขั้นที่มีค่าลาดับขั้น ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น ความหมาย
ค่าลาดับขั้น
A
ดีเยี่ยม
(excellent)
4.00
B+
ดีมาก
(very good)
3.50
B
ดี
(good)
3.00
C+
ดีพอใช้
(fairy good)
2.50
C
พอใช้
(fair)
2.00
D+
อ่อน
(poor)
1.50
D
อ่อนมาก
(very poor)
1.00
F
ตก
(failed)
0.00
อักษรลาดับขั้นที่ไม่มีค่าลาดับขั้น ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น ความหมาย
S
เป็นที่พอใจ
(satisfactory)
U
ไม่เป็นที่พอใจ
(unsatisfactory)
W
การถอนรายวิชา
(withdrawn)
อักษรลาดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
(incomplete)
P
การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress)

นิสิตต้องสอบได้สัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C หรือ S จึงจะถือว่าสอบผ่าน กาหนดให้รายวิชาบังคับของ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นิสิตจะต้องได้ค่าลาดับขั้นไม่ต่ากว่า C หรือ S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียน
ในรายวิช านั้ น ซ้าอีกจนกระทั่ งสอบผ่ านตามเงื่อนไขในประกาศมหาวิท ยาลั ย รายวิชาที่ กาหนดให้ วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษรลาดับขั้น S หรือ U ได้แก่ รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต/การสอบประมวลความรู้/สัมมนา/
วิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระ
รายวิชาที่กาหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรลาดับขั้น S หรือ U ได้แก่ รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต\
การสอบประมวลความรู้\สัมมนา\วิทยานิพนธ์ และ IS
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการของภาควิชา ดาเนินการพิจารณาทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร ในแต่ละปีการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจานวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้
2.1.2 สุ่มรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน ในแต่ละปีการศึกษา ที่เป็นรายวิชาบังคับจานวน 1 รายวิชา
และรายวิชาอื่นๆ จานวน 1 รายวิชา
2.1.3 คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการเรีย นรู้จาก มคอ.5 และสุ่ มสั มภาษณ์ นิ สิ ต ร้อยละ 25 ของ
จานวนนิสิตที่เรียน
2.1.4 สรุปรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ต่อคณะกรรมการภาควิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
2.2.1 ประเมินคุณลักษณะจากบัณฑิตที่จบการศึกษา
2.2.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดให้ มีการปฐมนิ เทศหรือแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้ มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง การสนั บ สนุ น ด้ า นการศึ ก ษาต่ อ ฝึ ก อบรม ดู งานทางวิช าการและวิ ช าชี พ ในองค์ ก รต่ างๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง การสนั บ สนุ น ด้ า นการศึ ก ษาต่ อ ฝึ ก อบรม ดู งานทางวิช าการและวิ ช าชี พ ในองค์ ก ร ต่ างๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการกากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 ดาเนินการจัดทาและติดตาม มคอ.ต่าง ๆ ของหลักสูตร ให้ดาเนินการตามแผนการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่งชาติ (TQF) ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาปลาย
โดยให้มีการกากับติดตามโดยคณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้
- จั ด ท าและส่ ง มคอ. 3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการด าเนิ น งานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
- คณะ/กองบริ ก ารการศึ ก ษา รายงานการจั ด ส่ ง มคอ. 3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะทางานกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ และคณะกรรมการสภาวิชาการ ตามลาดับ
1.2 อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชา ต้องจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนให้
เป็นไปตามทีร่ ายละเอียดที่กาหนดไว้ในรายวิชา
1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องควบคุมการจัดการเรียนการสอน
วิทยานิพนธ์และการประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. บัณฑิต
หลักสูตรกาหนดให้มีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้
มหาบัณฑิต ดังนี้
2.1 กาหนดให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและ
โลก ความก้าวหน้าด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน
และความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ก่อนการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศสาหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปิดและ
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี
2.2 ก าหนดให้ มี ก ารศึ ก ษาความพึ งพอใจของผู้ ใช้ แ ละนายจ้ าง การติ ด ตามการพั ฒ นาอาชี พ และ
ความก้าวหน้ าในการทางานของมหาบั ณ ฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา ให้ เป็นตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.3 หลักสูตรกาหนดการเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในแผนก แบบ ก2 และแผน ข ให้เป็น
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
3. นิสิต
3.1 การรับนิสิต หลักสูตรกาหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2559
และกาหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรให้กับนิสิต
3.2 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
3.2.1 มีร ะบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิช าการ และอาจารย์ที่ ป รึกษาวิท ยานิพ นธ์ ให้ ก ารดู แลด้ าน
การศึกษาโดยมีการกาหนดตารางเวลาให้นิสิตพบเพื่อให้คาปรึกษา การจัดกิจกรรมการแนะแนวอาชีพและ
แนวทางการศึกษาต่อที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตร
3.2.2 หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 1 คน ให้กับนิสิตตลอดหลักสูตร โดยพิจารณา
เลื อ กจากอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ท าหน้ า ที่ ดู แ ลให้ ค าปรึ ก ษาแก่ นิ สิ ต ทั้ งด้ า นการวางแผนการศึ ก ษา
การค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนการทาวิทยานิพนธ์ และให้คาแนะนาเรื่องระเบียบปฏิบัติต่างๆ
ตลอดช่วงเวลาการศึกษาของนิสิต ก่อนการมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3.2.3 คณะศึกษาศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคนตามสาขาวิชา
เฉพาะ โดยนิสิตสามารถปรึกษากับอาจารย์ ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนาแผนการเรียนใน

หลักสูตร การเลือกและวางแผนสาหรับอาชีพและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกาหนด
ชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office Hours) นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์กาหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมของ
คณะศึกษาศาสตร์เพื่ อให้คาปรึกษาแนะน าในการจัดทากิจกรรมด้านต่าง ๆ แก่นิสิ ต เพื่อมุ่งพัฒ นาให้ นิสิ ต
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน
3.3 การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
3.3.1 หลั กสู ตรกาหนดการควบคุม ดูแ ลการให้ คาปรึก ษาวิทยานิ พ นธ์ และการค้ น คว้าอิส ระ
ในระดับ ปริญ ญาโท โดยมีการเตรีย มความพร้อมนิสิตสาหรับการทาวิทยานิพนธ์และกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานการควบคุมดูแลและให้การให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 และข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ดังนี้
3.3.2 กาหนดให้นิ สิตมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นอาจารย์ ประจาสาขาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 1 คน หรือมี กรรมการที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มอีก 1 คนโดยพิจารณา
เลือกจากคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์วิจัยที่สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิต และสัดส่วน
การคุมวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
3.3.3 กาหนดระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพของวิทยานิพนธ์ ก่อน ระหว่าง และหลั งการ
ดาเนินวิทยานิพนธ์ อาทิ การกาหนดคุณ สมบัติและความสามารถในการทาวิจัยของนิสิตก่อนอนุมัติให้เริ่ม
งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ จานวนวิทยานิพนธ์ที่ต้องดูแลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา วิธีดาเนิน การจัดทาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เกณฑ์
การสอบ/ให้คะแนนและการตัดสินผลสอบ ระบบการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ และ ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
เป็นต้น
3.4 หลั กสู ตรให้ นิ สิ ตเข้าร่วมประชุม/อบรม/ สั มมนา ที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒ นาหั ว ข้องานวิจัยทาง
เทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา/ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั งกฤษ ที่ จั ด ขึ้ น โดยสาขาวิช า
หรือหน่วยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย
3.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่กากับติดตามอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรและอัตรา
การสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
3.6 หลักสูตรกาหนดแนวทางการอุทธรณ์ของนิสิตในหลักสูตรดังนี้ นิสิตที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบคาสั่งลงโทษ โดยคาร้องต้องทาเป็นหนังสือพร้อม
เหตุ ผ ลประกอบ และยื่ น เรื่ องผ่ านงานบริ ก ารการศึก ษา บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย และให้ คณะกรรมการอุ ท ธรณ์
พิจารณาให้ แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับ ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
อุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด
4. คณาจารย์
4.1 หลั กสูตรกาหนดระบบกลไก กระบวนของการรับอาจารย์ใหม่และแต่งตั้งอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรตามที่สาขาวิชา
คณะศึกษาศาสตร์และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) กาหนด เสนอการขออัตรากาลังต่อภาควิชา
เพื่อดาเนิน การตามระบบและกลไกของคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ให้คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
4.2 หลักสูตรกาหนดระบบกลไก กระบวนของการรับแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรโดยความร่วมมือ
ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลั ยนเรศวร อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสูตรร่ว มกัน
กาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรตามที่สาขาวิชาและในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษาเสนอรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรมายังฝ่ายวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้จะต้อง
พิจ ารณาอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรจากคุ ณ วุฒิ ตาแหน่ งวิช าการ ผลงานวิช าการ ความเชี่ยวชาญ ทั้ งนี้ ให้
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
4.3 หลั ก สู ต รก าหนดระบบการส่ งเสริม และพั ฒ นาอาจารย์ โดยคณะศึ ก ษาศาสตร์ แ ละภาควิ ช า
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาตนเองของอาจารย์ด้านคุณวุฒิและตาแหน่ง
ทางวิชาการ ส่งเสริมการทาวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอาจารย์

ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รทุ ก คน โดยใช้ แ นวปฏิ บั ติ ข องภาควิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษาและคณะ
ศึกษาศาสตร์
4.4 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
- การร่วมกาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนแต่ละ
รายวิชาจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลและให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
- การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนานิสิต คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ผู้สอนแต่ละรายวิชามีการพบปะเพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร และได้นิสิตเป็นไปตามคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์โดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย
- การร่วมทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนแต่ละ
รายวิชาร่วมกันทบทวนสิ่งที่พบจากข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนที่เก็บรวบรวมไว้ สิ่งที่พบในการพัฒนา
นิ สิ ตให้ มีคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสู ตร และปัญ หาที่พบในการใช้ห ลั กสู ตร และกาหนดให้ มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการใช้หลักสูตรอย่างน้อย 5 ปี ต่อ 1 ครั้ง
4.5 การแต่ ง ตั้ ง คณาจารย์ พิ เศษ มี ก ารแต่ งตั้ ง อาจารย์ พิ เศษ มุ่ ง ให้ เกิ ด การพั ฒ นาประสบการณ์
การเรียนรู้แก่นิสิตนอกเหนือไปจากความรู้ตามทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การทางานในวิชาชีพจริง โดยที่
อาจารย์พิเศษจะต้องเป็นผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจามีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลั กสู ตรกาหนดให้ มี การออกแบบหลั กสู ตรและสาระรายวิชาในหลั กสู ตรโดยดาเนิน การตาม
กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนเรศวรและกาหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ เมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี
5.2 หลักสูตรมีการพิจารณากาหนดผู้สอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา และคณะศึกษาศาสตร์ กาหนดรายชื่ออาจารย์ผู้สอนประจารายวิชา โดยพิจารณาจาก
คุณวุฒิ ประสบการณ์วิจัย และผลการประเมินผู้สอนโดยนิสิต
5.3 หลักสูตรกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนดังนี้กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา มี
การบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษในกิจกรรมการเรียนการสอน และกาหนดให้รายวิชาบังคับทุกวิชา และรายวิชา
สั ม มนา ต้ อ งมี ก ารก าหนดชิ้ น งานให้ นิ สิ ต สื บ ค้ น และศึ ก ษาบทความวิ จั ย ที่ เผยแพร่ ทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
5.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และ
คณะศึกษาศาสตร์ กากับ ติดตาม การจัดส่ง มคอ. 3 – 7 และอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
Management
5.5 หลั ก สู ต รก าหนดให้ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ส าหรั บ นิ สิ ต ก่ อ นเริ่ ม
ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์และมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการในการให้คาปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์ก่อน การมี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
5.6 หลั ก สู ต รก าหนดให้ ก ารแต่ งตั้ งอาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ าอิ ส ระที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญสอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์และมีคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5.7 หลั กสู ตรมี ระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพของวิ ทยานิ พนธ์ ทั้ งก่อน ระหว่าง และหลั งการ
ดาเนินวิทยานิพนธ์ อาทิ การกาหนดคุณสมบัติและความสามารถในการทาวิจัยของนิสิตก่อนอนุมัติให้เริ่มงานวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ์ จานวนวิทยานิพนธ์ที่ต้องดูแลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา วิธีดาเนิน การจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ การ
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เกณฑ์การสอบ/ให้คะแนนและ
การตัดสินผลสอบ ระบบการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ และ ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
5.8 หลักสูตรจัดให้มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา ดาเนินการโดยการทวนสอบ
คุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ. 3 และทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายรายวิชา โดยกาหนดให้มี
ระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนิสิต การประเมินรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนและนิสิต และ
ระบบการนาผลการประเมินมาพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษาถัดไป และ/หรือ ปรับปรุง
เนื้อหารายวิชาเมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 5
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา ดาเนินการประเมินจากนิสิตที่จบ/
มหาบัณฑิต และประเมินจากผู้ใช้มหาบัณฑิต
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 หลักสูตรกาหนดให้มีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเป็นผู้มีส่วนร่วม เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยใช้ระบบการดาเนินงานของภาควิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร์/มหาวิทยาลัยนเรศวร
6.2 หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนิสิต ทุกปีการศึกษาและมีการนาผลการประเมินความพึงพอใจมาพิจารณาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อนาเสนอเข้าที่ประชุมของฝ่ายบริหารและเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่าเสมอ
6.3 การบริหารงบประมาณตามสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย
โดยเน้ นการจัดหาหนั งสือรวมบทความงานวิจัยต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หนังสื อ
วิเคราะห์แนวโน้มการวิจัยด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของไทยและต่างประเทศ วารสารอิเล็กทรอนิกส์
(e-Journal) สาหรับการจัดการเรียนการสอนและการทางานวิจัยสาหรับคณาจารย์และนิสิตในหลักสูตรนี้ และ
สาขาที่เกี่ยวข้อง

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1) ตัวบ่งชีห้ ลัก (Core KPIs)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะทาให้บัณฑิตมีคุณภาพ
อย่างน้อยตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ดังนี้
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ที่
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
2561
2562
2563
1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 


เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/



สาขาวิชา (ถ้ามี)
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของระสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย



ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

ที่

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา
6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนด ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละปีการศึกษา
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9 อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 1
2561

ปีที่ 2
2562

ปีที่ 3
2563

















































4

เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร
เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินการ เป็นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลดาเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ในปีที่ประเมิน ผลการประเมินการดาเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ใน
ปีที่ประเมิน จึงจะได้รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพื่อเผยแพร่ต่อไปและจะต้องรับการประเมินให้ อยู่ใน
ระดับดีตามหลักเกณฑ์นี้ตลอดไป เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
7.2) ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes )
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ได้กาหนดตัวบ่งชี้ของ
หลักสูตรไว้ดังนี้
ค่าเป้าหมาย
ที่
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานในระดับหลักสูตร
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร
25
50
>ร้อยละ 85
การศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพได้
2 มีทักษะการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
25
50
>ร้อยละ 85
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้
3 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
25
50
>ร้อยละ 85
4 มีทักษะการทาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
25
50
>ร้อยละ 85
5 มีทักษะการเรียนรู้และสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อ
25
50
>ร้อยละ 85
เพิ่มพูน องค์ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ

ที่
6

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานในระดับหลักสูตร

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
25
50
>ร้อยละ 85

เห็นความสาคัญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร/
หน่วยงานที่ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษา
หมายเหตุ การประเมินตัวบ่งชี้จะดาเนิ นการหลังนิสิตสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์จะเป็นผู้ควบคุม
โดยการออกประกาศ กากับ ติดตาม ประเมินตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย
7.3) ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ กากับ ติดตาม ประเมินตัวบ่งชี้ให้
บรรลุเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัย
ค่าเป้าหมาย
ที่
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
2561
2562
2563
1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดที่เปิดสอนมี
30
30
30
วิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชนหรือภาครัฐมาบรรยาย
พิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง
2 ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาภายใน
80
80
ระยะเวลาที่กาหนดตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
3 ร้อยละของจานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนใน
30
40
50
ลักษณะบูรณาการศาสตร์
4 ร้อยละของจานวนงานวิจัยที่มีงานวิจัยในลักษณะบูรณา
20
20
การศาสตร์
5 จานวนนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา 2 ชิ้นงาน 3 ชิ้นงาน 3 ชิ้นงาน
6 จานวน start-up/entrepreneurship
1
7 จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ เอกชน
1
1
สถานประกอบการในประเทศ และ หรือต่างประเทศ
8 จานวนพื้นที่เป้าหมาย (target area) ให้ผู้เรียนได้พัฒนา
1
องค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กาหนดให้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหา
จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมโดยกาหนดให้มีการ
ประเมินอาจารย์แต่ละท่าน ในประเด็นดังต่อไปนี้
1.1.1) การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ
1.1.2) การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม
1.1.3) การวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะสมกับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในแผนกลยุทธ์การสอน
การให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
กาหนดให้ มีการประเมิน ภาพรวมของหลั กสู ตรการศึกษามหาบัณ ฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีและสื่ อสาร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ดังนี้
2.1 การประเมินโดยนิสิตปีสุดท้าย
2.2 การประเมินโดยนิสิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้
2.3 การประเมินโดยผู้ใช้มหาบัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย

4. การทบทวนผลการประเมิน
ให้ กรรมการวิช าการประจ าสาขาวิช า/ภาควิชา รวบรวมข้อมูล จากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นิสิต มหาบัณฑิตและผู้ใช้มหาบัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 เพื่อทราบปัญหา
ของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และนาไปสู่การดาเนินการปรับปรุงรายวิชาและ
หลักสูตรต่อไป สาหรับการปรับปรุงหลั กสูตรนั้นจะกระทาทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและผู้ใช้มหาบัณฑิต

