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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(2)

คํานํา
หลั กสู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าคอมพิ ว เตอรศึก ษา เป น หลั ก สู ต รใหม พ.ศ. 2560 ซึ่ งได
ดํ าเนิ น การพั ฒ นาหลั กสู ตรเป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั กสูตรระดับ บั ณ ฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่ อผลิ ต
มหาบั ณ ฑิ ต ในสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร ศึ ก ษา ให มี ค วามรู เจตคติ และทั ก ษะในด า นคอมพิ ว เตอร ศึ ก ษา
เพื่อนําไปใชในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรูและยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพ
การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) ไดรับ
ความรวมมื อจากอาจารยผู รับ ผิ ดชอบหลั กสูตร อาจารยป ระจําหลั กสูต ร ผู ทรงคุณ วุฒิ ผู มีส วนได ส วนเสีย
ในการพัฒนาและวิพากษหลักสูตรใหไดมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต

รองศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
Master of Education Program in Computer Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอรศึกษา)
ชื่อยอ (ไทย)
ค.ม. (คอมพิวเตอรศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Master of Education (Computer Education)
ชื่อยอ (อังกฤษ)
M.Ed. (Computer Education)
3. วิชาเอกของหลักสูตร
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท (หลักสูตร 2 ป)
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางประเทศที่มีความสามารถในการใชภาษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)
6.2 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ
สภาวิชาการ
6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 17 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ
6.5 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ใหความเห็นชอบ
ในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.6 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2560 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
6.7 สภามหาวิทยาลั ย ในการประชุ มครั้งที่ 8/2560 วัน ที่ 1 เดื อน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ไดอนุ มัติ
หลักสูตรใหเปดสอนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครู-อาจารยคอมพิวเตอร
8.2 นักวิจัยดานคอมพิวเตอรศึกษา
8.3 นักวิชาการศึกษา
8.4 ผูประกอบอาชีพอิสระดานคอมพิวเตอรศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษาและปที่สําเร็จการศึกษา
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
นายไกยสิทธิ์ อภิระติง
3-XXXX-XXXXX-57-1

ตําแหนง
ปที่สําเร็จ
คุณวุฒิการศึกษา
ทางวิชาการ
การศึกษา
อาจารย ปร.ด. (คอมพิวเตอรศึกษา)
2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
2542
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
2550
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
2549
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
2548
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
2532
วิทยาลัยครูนครราชสีมา

2

ลําดับ
2

3

ชื่อ – นามสกุล
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
นางมนัสนิต ใจดี
3-XXXX-XXXXX-90-6

นายนพดล ผูม ีจรรยา
3-XXXX-XXXXX-48-0

ตําแหนง
ปที่สําเร็จ
คุณวุฒิการศึกษา
ทางวิชาการ
การศึกษา
อาจารย ปร.ด. (คอมพิวเตอรศึกษา)
2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
พบ.ม. (สถิติประยุกต สาขาการวิจยั ดําเนินงาน)
2540
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
2533
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
อาจารย ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
2557
การศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
2549
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
2545
สถาบันราชภัฏนครปฐม

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล อมและบริ บ ทของการเปลี่ ย นแปลงต า ง ๆ ที่ อ าจก อให เกิ ด ความเสี่ ย งทั้ งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคม
ผู สู ง อายุ การเกิ ด ภั ย ธรรมชาติ ที่ รุ น แรง ประกอบกั บ สภาวการณ ด า นต า ง ๆ ทั้ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิต
ภาพการผลิต ความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน สงผลใหการ
พัฒนาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 12 จําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผน
ที่สําคัญ ดังนี้ (1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเปนศูนยกลางของ
การพัฒนาอยางมีสวนรวม (3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสูความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดศึกษาสภาพแวดลอม
การพัฒนาและประเด็นการพัฒนาสําคัญในชวงแผนพัฒนานี้ ในดานสังคม ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของ
คนไทยหลายดานยังต่ํากวาเปาหมายและไมสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู
ปญหาสําคัญ เชน การศึกษาและการเรียนรูของคนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัยยังมีพัฒ นาการที่
ลาชากวาวัยเพราะครอบครัวไมมีความรูและขาดเวลาในการเลี้ยงดูอยางเหมาะสม และเด็กวัยเรียนยังมีปญหา
ดานสติปญญาเพราะคุณภาพการศึกษาไทยอยูในระดับต่ําประกอบกับการขาดการฝกทักษะที่แปลงความรูสู
ทักษะที่เพียงพอ จึงสงผลใหวัยแรงงานมีผลิตภาพการผลิตต่ํา อีกปญหาหนึ่งที่สําคัญและเปนขอจํากัดตอการ
พัฒ นาทุนมนุษยของไทย คือ การที่คนไทยสวนใหญยังมีพฤติกรรมและปจจัยแวดลอมที่เสี่ยงตอการทําลาย
สุขภาพ จนทําใหประชากรที่เจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นและเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรค
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ไมติดตอเนื่องจากมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสมและขาดการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง รวมทั้งปจจัย
แวดลอมอื่น ๆ ไดแก การมีการศึกษาและรายไดนอยทําใหขาดความรูความเขาใจและทางเลือกในการดําเนิน
ชีวิต อาทิ ความเสี่ยงในการบริโภคอาหารไมปลอดภัย การผจญกับปญหามลพิษในอากาศ และการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน
ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่จะสงผลตอ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ และสภาพทางสั ง คมในด า นต า ง ๆ โครงสร า งประชากรไทยได
เปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสูงวัยมากขึ้นตามลําดับและจะเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ เมื่อสิ้น สุดแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดยที่สัดสวนผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 19.8 ของจํานวนประชากร
ทั้งหมด ในขณะที่จํานวนประชากรวัยแรงงานไดเริ่มลดลงมาตั้งแตป 2558 เปนตนมา สงผลใหเกิดการขาด
แคลนแรงงานในภาวะที่ผลิตภาพแรงงานไทยยังต่ํา เนื่องจากปญหาคุณภาพแรงงาน ความลาชาในการพัฒนา
เทคโนโลยี และปญหาการบริหารจัดการจึงเปนขอจํากัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและศักยภาพ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสรางรายไดและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ดวย และเมื่อประกอบกับคุณภาพคนที่ยังต่ําในทุกชวงวัยที่จะสงผลกระทบตอเนื่องกันก็จะยิ่งเป นอุปสรรค
สําหรับ การพั ฒ นาประเทศ ตั้ งแตพัฒ นาการไม ส มวัย ในเด็กปฐมวัย ผลลัพธทางการศึ กษาของเด็กวัยเรีย น
คอนขางต่ํา การพัฒนาความรูและทักษะของแรงงานไมตรงกับตลาดงาน ขณะที่ผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพและมี
แนวโนมอยูคนเดียวสูงขึ้น รวมทั้งการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมตางชาติที่เขามาในประเทศไทย ผานสังคมยุค
ดิจิทัลโดยที่ คนไทยจํานวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒ นธรรมไดอยางเหมาะสม สงผลตอ
วิกฤตคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต
11.3 การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว
การปรับ เปลี่ยนที่รวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลให เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
การผลิตและการคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กลายมาเป น รู ป แบบการค า ที่ มีบ ทบาทมากขึ้ น มี การยกระดั บ กระบวนการผลิ ต แบบอั ต โนมั ติ ไปสู การใช
เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหวาง Information Technology กั บ Operational Technology หรือที่ เรีย กว า
Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมอุปกรณและเครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ รถยนต
ตูเย็น โทรทัศน และอื่น ๆ เขาไวดวยกัน) เพื่อผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น
โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม จะทําใหความสามารถในการแขงขันลดลง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ใหความสําคัญกับการเรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และ
สอดคลองกับความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T)
วิศวกรรมศาสตร (Engineering: E) และคณิ ต ศาสตร (Mathematics: M)) ดว ยการสรางสิ่ งจูงใจ สรางแรง
บันดาลใจ สนับสนุนทุนการศึกษา ฯลฯ เพื่อเพิ่มจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และพั ฒ นาระบบการเรี ย นการสอนที่ เชื่ อ มโยงระหว า งวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร และ
คณิตศาสตรในสถานศึกษา รวมทั้งเรงผลิตกําลังคนและครูวิทยาศาสตรที่มีคุณภาพ สาขาวิชาจึงเห็นถึงการผลิต
ครูคอมพิวเตอรซึ่งเปนครูในดานเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน
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12. ผลกระทบจากขอ 11 .1 11.2 และ 11.3 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศขางตน การพัฒนาหลักสูตร
จึงให ความสําคั ญ กั บ การผลิ ตบุ คลากรที่ มีความรูคูคุณ ธรรม โดยหลั กสู ตรครุศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
คอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการพัฒนาใหสอดคลอง
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ไดกําหนดวา “…ใหมหาวิทยาลัยเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการบํารุงรักษา การใช
ประโยชนจ ากทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอมอยางสมดุล และยั่งยืน โดยมีวัตถุป ระสงคให การศึกษา
สงเสริมวิทยาการและวิชาชีพชั้น สูง ทําการสอน วิจัย ให บริการทางวิชาการแกสังคม ปรับ ปรุงตอยอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และสงเสริมวิทยฐานะครู” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น จึงใหความสําคัญกับทองถิ่นในการสรางและพัฒ นาองค
ความรูตาง ๆ ซึ่งหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู
ด า นคอมพิ ว เตอร ศึ ก ษา เพื่ อ นํ ามาพั ฒ นาครู ท างด า นคอมพิ ว เตอร นั ก วิ จั ย ทางด า นคอมพิ ว เตอร ศึ ก ษา
นักวิชาการศึกษา นักฝกอบรมคอมพิวเตอรในสถานประกอบการ และตอบสนองการจัดการเรียนการสอนในยุค
การศึกษาไทย 4.0
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
ไมมี
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หมวดที่ 2
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรศึกษา เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู
1.2 ความสําคัญ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาเปนหลักสูตรที่มุงเนนผลิตมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ที่มีความรูดานการวิจัยพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู
1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูความเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรศึกษา
1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพดานคอมพิวเตอรศึกษาและสามารถประยุกต
ความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีทักษะการคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบ และ
การสรางสรรคงานวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมทางคอมพิวเตอรศึกษา
1.3.4 เพื่ อผลิตมหาบั ณ ฑิ ตใหยึ ดมั่น ในคุณธรรมและจริยธรรม มีภ าวะผูนํา มนุษยสัมพันธและ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง
แผนการพัฒนา
1. การพัฒนามาตรฐาน
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน

กลยุทธ
1. ประเมินความตองการความ
จําเปนของหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอทุก 5 ป
2. ประเมินเพื่อพัฒนา กํากับ
ติดตามการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง
3. ประเมินมาตรฐานหลักสูตร โดย
เทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท ตามมาตรฐาน
ของ สกอ.
4. ประเมินเพื่อติดตามคุณภาพการ
ปฏิบัติงานวิจัยและคุณภาพของ
บัณฑิตเมื่อจบการศึกษา เพื่อ
เปนขอมูลในการปรับปรุง
หลักสูตร
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หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. ผลการประเมินความ
ตองการความจําเปนของ
หลักสูตร
1. ผลการประเมินการเรียน
การสอนของอาจารยผูสอน
2. ผลการวิจัยในชั้นเรียน
1. ผลการประเมินมาตรฐาน
หลักสูตร
1. ผลการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตจากผูใชบัณฑิต และ
ผลการประเมินจากบัณฑิต
2. ผลการประเมินคุณภาพของ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู

แผนการพัฒนา
กลยุทธ
2. การพัฒนาทรัพยากรและ 1. จัดหาทรัพยากรเพื่อการเรียนรู
แหลงการเรียนรูเพื่อการ
ทั้งในรูปของสื่อสิ่งพิมพและสื่อ
เรียนการสอนและการ
อิเล็กทรอนิกสดานการวิจัยเพื่อ
เรียนรู
พัฒนาการเรียนรู และงานวิจัย
อื่นที่เกี่ยวของ
2. จัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
การวิจัย สถิติ วัดและ
ประเมินผล รวมทั้งฐานขอมูล
วิทยานิพนธและงานวิจัยทั้งใน
และตางประเทศ
3. พัฒนานักศึกษาทั้งดานวิชาการ
และการปฏิบัติการ โดยการ
สงเสริมใหเขารวมประชุม
สัมมนาวิชาการ รวมทั้งการ
จัดการอบรมพัฒนาวิทยาการ
ใหม ๆ เสริมหลักสูตร
3. การพัฒนามาตรฐาน
1. จัดใหมีการสัมมนาการวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธและการให
พัฒนาการเรียนรูและงานวิจัย
คําปรึกษา
อื่นที่เกี่ยวของ สัมมนาวิจัย
แลกเปลี่ยนเรียนรูและติดตาม
ความกาวหนาการวิจัย
2. พัฒนาอาจารยที่ปรึกษาการวิจัย
โดยจัดใหมีการสัมมนาที่ปรึกษา
ปญหาวิจัย รวมทั้งสงเสริมให
อาจารยที่ปรึกษาเขารวม
สัมมนาการวิจัยอยางตอเนื่อง
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หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. จํานวนตํารา สื่อสิ่งพิมพ
และสื่ออิเล็กทรอนิกสดาน
การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูและงานวิจัยอื่นที่
เกี่ยวของ
1. จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูป
ฐานขอมูลวิทยานิพนธและ
งานวิจัย
1. จํานวนโครงการพัฒนา
นักศึกษา

1. ผลการประเมินการจัด
สัมมนาและผลการติดตาม
ความกาวหนาการทําวิจัย
ของนักศึกษา
1. บันทึกการติดตาม
ความกาวหนาการให
คําปรึกษาและเปนพี่เลี้ยง
การทําวิจัย โครงการสัมมนา
อาจารยที่ปรึกษาการวิจัย

หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา ปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ก) หรือฉบับปจุบันที่ประกาศใช
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - เดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน
ภาคฤดูรอน
เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม
หมายเหตุ การเปด-ปดภาคการศึกษา เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาดานคอมพิวเตอรจากหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ดังนี้
2.2.1.1 คอมพิวเตอรศึกษา
2.2.1.2 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.1.3 วิทยาการคอมพิวเตอร 2.2.1.4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร
2.2.1.5 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 2.2.1.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.1.7 คอมพิวเตอรธุรกิจ
2.2.1.8 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
2.2.1.9 เทคโนโลยีการศึกษา
2.2.1.10 สาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2.2.2 กรณีที่ผูสมัครมีคุณสมบัติไมตรงตามขอ 2.2.1 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 สอบภาษาอังกฤษไดคะแนนต่ํากวาเกณฑทมี่ หาวิทยาลัยกําหนด
2.3.2 มีความรูและกระบวนการวิจัยที่แตกตางกัน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 ปรับ พื้ นฐานภาษาอั งกฤษระดั บบัณ ฑิตศึกษา โดยจัดให มีการเรียนรายวิช าภาษาอังกฤษ
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หรื อ ให ส อบภาษาอั ง กฤษเพื่ อ วั ด ระดั บ ความรู ท างด า นภาษาอั ง กฤษในสถาบั น ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
2.4.2 จัดโครงการ หรือการสัมมนาเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยใหนักศึกษาแรกเขา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา (คน)
คาดวาจะรับเขาศึกษา/
2560
2561
2562
แผนการเรียน
ก2 ข ก2 ข ก2 ข
ชั้นปที่ 1
10 20 10 20 10 20
ชั้นปที่ 2
10 20 10 20
รวม
10 20 20 40 20 40
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
10 20

2563
ก2 ข
10 20
10 20
20 40
10 20

2564
ก2 ข
10 20
10 20
20 40
10 20

2.6 งบประมาณตามแผน
ประมาณการค า ใช จ ายต อหั ว ในการผลิตบั ณ ฑิ ตตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช า
คอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เทากับ 44,000 บาท/คน/ป ดังนั้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา ขอเสนอตั้งงบประมาณรายรับตามจํานวนนักศึกษาแรกเขาปละ 30 คน ดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
(บาท)
คาบํารุงการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

ปงบประมาณ
2560
2561
2562
1,320,000 2,640,000 2,640,000
1,320,000 2,640,000 2,640,000

2563
2,640,000
2,640,000

2564
2,640,000
2,640,000

ปงบประมาณ
2562

2563

2564

800,000
200,000
600,000
1,600,000
100,000
200,000
1,800,000
60
30,000

800,000
200,000
600,000
1,600,000
100,000
200,000
1,800,000
60
30,000

800,000
200,000
600,000
1,600,000
100,000
200,000
1,800,000
60
30,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดําเนินงาน
1.3 ทุนการศึกษา
1.4 รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา (คน)
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2560

2561

400,000
800,000
100,000
200,000
500,000
600,000
1,000,000 1,600,000
50,000
100,000
50,000
200,000
1,500,000 1,800,000
30
60
50,000
30,000
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ก) หรือฉบับปจุบันที่ประกาศใช
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
มีการเทียบโอนหนวย เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ก) หรือฉบับปจุบันที่ประกาศใช
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลั กสู ตรครุศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าคอมพิวเตอรศึกษา ตองศึ กษารายวิช าและทํ า
วิทยานิพนธ รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 39 หนวยกิต ใชเวลาเรียนไมเกิน 5 ปการศึกษา
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
1. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
27 หนวยกิต
1.1 วิชาบังคับ
18 หนวยกิต
1.2 วิชาเลือกไมนอยกวา
9 หนวยกิต
2. หมวดวิชาวิทยานิพนธ
12 หนวยกิต

รหัสวิชา
4146001
4146002
4146003
4146004
4146005

แผน ข
1. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
33
1.1 วิชาบังคับ
18
1.2 วิชาเลือกไมนอยกวา
15
2. หมวดวิชาสารนิพนธ
6
3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 วิชาบังคับ
18
ชื่อวิชา
วิธีการวิจัยทางคอมพิวเตอรศึกษา
Research Methods in Computer Education
การสอนคอมพิวเตอร
Computer Teaching Methodology
ปญญาประดิษฐและการเขียนโปรแกรม
Artificial Intelligence and Programming
การพัฒนาคอรสแวรเพื่อการเรียนการสอน
Courseware Development for Instructional
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอร
Innovation in Computer-based Learning
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หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
4146801
4146802
4146803

รหัสวิชา
4146101
4146102
4146103
4146104
4146105
4146106
4146107
4146108
4146109
4146110
4146111
4146112
4146113

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
แนวโนมและปญหาทางคอมพิวเตอรศึกษา
1(0-2-1)
Trend and Issue in Computer Education
สัมมนาวิจัยดานคอมพิวเตอรศึกษา 1
1(0-2-1)
Research seminar on Computer Education 1
สัมมนาวิจัยดานคอมพิวเตอรศึกษา 2
1(0-2-1)
Research seminar on Computer Education 2
1.2 วิชาเลือก ไมนอยกวา
9 หนวยกิต (แผน ก แบบ ก2)
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต (แผน ข)
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การผลิตวีดิทัศนและการตัดตอดวยระบบดิจิทัล
3(2-2-5)
Video Production and Digital Video Editing
การออกแบบกราฟกสและภาพดิจิทัล
3(2-2-5)
Graphics Design and Digital Photography
การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Instructional Design
การสื่อสารคอมพิวเตอรและเครือขาย
3(2-2-5)
Computer Communication and Network
ระบบการจัดการฐานขอมูลประยุกต
3(2-2-5)
Applied Database Management System
มัลติมีเดียและไฮเปอรมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia and Hypermedia
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
3(2-2-5)
Distance Learning Technology
นวัตกรรมทางคอมพิวเตอรศึกษาและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Innovation in Computer Education and Technology
การพัฒนาซอฟตแวรเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Software Development for Education
การพัฒนาจริยธรรมในสังคมยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Ethical Development for Digital Society
ระบบเชิงปญญาสําหรับงานดานการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Intelligent System
เรื่องคัดสรรทางดานคอมพิวเตอรศึกษา
3(2-2-5)
Selected Topic in Computer Education
การเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน
3(2-2-5)
Game-Based Learning
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รหัสวิชา
4146901
4146902

รหัสวิชา
4146903

แผน ก แบบ ก2
2. หมวดวิชาวิทยานิพนธ
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ 1
Thesis 1
วิทยานิพนธ 2
Thesis 2
แผน ข
2. หมวดวิชาสารนิพนธ
ชื่อวิชา
สารนิพนธ
Master Project
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หนวยกิต

หนวยกิต
6
6

6 หนวยกิต

หนวยกิต
6

ขอกําหนดเฉพาะ
1. นั ก ศึ ก ษาที่ ไม มี พื้ น ฐานวิ ช าด า นการศึ ก ษาต อ งเรี ย นรายวิ ช าปรั บ พื้ น วิ ช าด า นการศึ ก ษา ตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรโดยไมนับหนวยกิต
2. นั ก ศึ ก ษาจะต อ งมี ความรูค วามสามารถด านภาษาอั งกฤษและการใช คอมพิ ว เตอร ตามเกณฑ ที่
คณะกรรมการประจําบั ณ ฑิ ตวิทยาลัย กําหนด ผูมีความรูความสามารถต่ํากวาเกณฑที่กําหนดจะตองเรีย น
รายวิชาตอไปนี้โดยไมนับหนวยกิต
รหัสวิชา
1555101
4125101

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Students
คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Computer for Graduate Students

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

การใหรหัสรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา กําหนดรหัสรายวิชา
เปน 7 หลัก ดังนี้
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงายหรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา
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เลขตัวที่ 1-3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6-7
หมายเหตุ
เลขตัวที่ 1-3

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา

บงบอกถึงหมวดวิชา
414 หมายถึง หมวดวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
เลขตัวที่ 4
บงบอกถึงความยากงาย
6 หมายถึง ระดับปริญญาโท
เลขตัวที่ 5
บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
0 หมายถึง วิชาบังคับ
1 หมายถึง วิชาเลือก
2 หมายถึง วิชาชีพครู
8 หมายถึง วิชาสัมมนา
9 หมายถึง วิชาสารนิพนธและวิทยานิพนธ
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน หมายความวา นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาที่ตองเรียนมากอน จะตองผานการ
เรียนในรายวิชาที่ระบุไวกอนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น โดยนักศึกษาจะผานการเรียน
และการประเมินผลรายวิชาที่ตองเรียนมากอน โดยไดระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D, PD หรือ P

รหัสวิชา
4146001
4146002
4146003
XXXXXX

รหัสวิชา
4146004
4146005
4146801
XXXXXX
XXXXXX

3.1.4 แผนการศึกษา : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
แผน ก แบบ ก2
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค) หมวดวิชา
วิธีการวิจัยทางคอมพิวเตอรศึกษา
3(2-2-5) วิชาบังคับ
การสอนคอมพิวเตอร
3(2-2-5) วิชาบังคับ
ปญญาประดิษฐและการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5) วิชาบังคับ
วิชาเลือก
3(X-X-X) วิชาเลือก
รวม
12
หนวยกิต
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
การพัฒนาคอรสแวรเพื่อการเรียนการสอน
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอร
แนวโนมและปญหาทางคอมพิวเตอรศึกษา
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม
13

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
13

หมวดวิชา
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิชาเลือก
หนวยกิต

รหัสวิชา
4146802
4146901

รหัสวิชา
4146803
4146902

รหัสวิชา
4146001
4146002
4146003
XXXXXX

รหัสวิชา
4146004
4146005
4146801
XXXXXX
XXXXXX

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
สัมมนาวิจัยดานคอมพิวเตอรศึกษา 1
วิทยานิพนธ 1

รวม

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
สัมมนาวิจัยดานคอมพิวเตอรศึกษา 2
วิทยานิพนธ 2

รวม

แผน ข
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
วิธีการวิจัยทางคอมพิวเตอรศึกษา
การสอนคอมพิวเตอร
ปญญาประดิษฐและการเขียนโปรแกรม
วิชาเลือก
รวม

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
การพัฒนาคอรสแวรเพื่อการเรียนการสอน
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอร
แนวโนมและปญหาทางคอมพิวเตอรศึกษา
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม

14

น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)
6
7

หมวดวิชา
วิชาบังคับ
วิทยานิพนธ
หนวยกิต

น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)
6
7

หมวดวิชา
วิชาบังคับ
วิทยานิพนธ
หนวยกิต

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
12

หมวดวิชา
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
หนวยกิต

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
13

หมวดวิชา
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิชาเลือก
หนวยกิต

รหัสวิชา
4146802
XXXXXX
XXXXXX

รหัสวิชา
4146803
4146903

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
สัมมนาวิจัยดานคอมพิวเตอรศึกษา 1
วิชาเลือก
วิชาเลือก

รวม

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
สัมมนาวิจัยดานคอมพิวเตอรศึกษา 2
สารนิพนธ

รวม

น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
7

หมวดวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิชาเลือก
หนวยกิต

น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)
6
7

หมวดวิชา
วิชาบังคับ
สารนิพนธ
หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 วิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4146001
วิธีการวิจัยทางคอมพิวเตอรศึกษา
3(2-2-5)
Research Methods in Computer Education
กระบวนการวิ จั ย ทางด า นคอมพิ ว เตอร ศึ ก ษา การกํ า หนดป ญ หาหรื อ ตั้ ง คํ า ถามวิ จั ย
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ การกําหนดสมมติฐานและวัตถุประสงคในการวิจัย การออกแบบงานวิจัย
สถิติและเครื่องมือที่ใชสําหรับงานวิจัย การเขียนโครงราง การวิเคราะหและแปรผลทางสถิติ การเขียนบทความ
และรายงานวิจัย การนําเสนอดวยวาจา กระบวนการและเกณฑในการพิจารณาบทความวิจัยเพื่อนําเสนอหรือ
ตีพิมพ และการฝกปฏิบัติ
Research process for computer education, identification of research problems
or questions, related literature review, hypothesis and objectives setting, research design,
statistics and instruments for research, writing research proposal, statistical analysis and
interpretation, writing article and research report, oral presentation, process and criteria for
approving research in presentation and publication, and practice
4146002
การสอนคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Teaching Methodology
กลวิธีการสอนวิชาคอมพิวเตอร การวิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหา กระบวนการเรียนรู การจัด
กิจกรรม การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประยุกตรูปแบบการเรียนรูใ นการออกแบบบทเรียน สําหรับ
นักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตองการการศึกษาพิเศษ และฝกปฏิบัติ
Teaching strategy for computer course, curriculum and subject content analysis,
learning process, activity management, learning achievement evaluation, application of learning
model for instructional design for normal student and exceptional student, and practice
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รหัสวิชา
4146003

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ปญญาประดิษฐและการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Artificial Intelligence and Programming
หลั กการ เครื่องมื อ เทคนิ ค และเนื้ อหาเกี่ย วกับ โปรแกรมป ญ ญาประดิ ษฐ โปรแกรมเชิ ง
ตรรกะ โปรแกรมเชิงฟงกชัน ภาษาแอลไอเอสพีและไวยากรณ แคลคูลัสแบบแลมดา โคลสเชอร การโปรแกรม
แบบดาตาไดรเวนและแบบเชิงวัตถุ ระบบการหาเหตุผลแบบเรโซลูชั่น และการฝกปฏิบัติ
Principle, tool, technique and content of artificial intelligence programming,
logic program, functional program, LISP language and syntax, Lambda calculus, closure, datadriven and object-oriented programming, resolution-based reasoning system, and practice
4146004
การพัฒนาคอรสแวรเพื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
Courseware Development for Instructional
การออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอร กระบวนการออกแบบและ
พัฒนาคอรสแวรสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอร การใชซอฟตแวรสําเร็จรูปในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร และ
การฝกปฏิบัติ
Design and production of instructional media by computer, process of courseware
design and development for computer-based instruction, software package for computer-based
instruction development, and practice
4146005
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Innovation in Computer-based Learning
หลักการของการจั ดการเรีย นรูโดยใชคอมพิ ว เตอร แนวคิ ด พื้ น ฐานของระบบฐานความรู
ระบบผูเชี่ยวชาญและปญญาประดิษฐ การออกแบบบทเรียน การใชคอมพิวเตอรชวยสอน และการฝกปฏิบัติ
Principle of computer-based learning, basic concept of knowledge-based
system, expert system and artificial intelligence, instructional design, use of computer-assisted
instruction, and practice
4146801
แนวโนมและปญหาทางคอมพิวเตอรศึกษา
1(0-2-1)
Trend and Issue in Computer Education
การศึกษาแนวโนมและปญหาของการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การใชเทคโนโลยีทาง
การศึกษา และศึกษาดูงานในประเทศ
Study trend and issue of education, instructional management, use of educational
technology, and study tour in Thailand
4146802
สัมมนาวิจัยดานคอมพิวเตอรศึกษา 1
1(0-2-1)
Research seminar on Computer Education 1
การวิเคราะหและสังเคราะหผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ นําเสนอและอภิปรายผล
รวมกัน และศึกษาดูงานตางประเทศ
Analysis and synthesis of research result from national and international, present
and discuss result together, and international study tour

16

รหัสวิชา
4146803

สารนิพนธ

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สัมมนาวิจัยดานคอมพิวเตอรศึกษา 2
1(0-2-1)
Research seminar on Computer Education 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : สัมมนาวิจัยดานคอมพิวเตอรศึกษา 1
Prerequisite : Research seminar on Computer Education 1
การจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพรงานวิจัยของนักศึกษาที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธหรือ

Arrangement of seminar for presentation of student research related to thesis
or master project
1.2 วิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4146101
การผลิตวีดิทัศนและการตัดตอดวยระบบดิจิทัล
3(2-2-5)
Video Production and Digital Video Editing
การวิเคราะห การวางแผนและการเตรียมการดานโปรแกรมวีดิทัศนดวยวิธีเชิงเสนเทคนิ ค
ของควิกไทมและวีดิทัศนแบบดิจิทัล การจับภาพ การตัดตอภาพวีดิทัศนโดยวิธีไมเชิงเสน ประโยชนของการใช
โทรทัศนและโปรแกรมวีดิทัศน และการฝกปฏิบัติ
Analysis, planning, and preparation of instructional video program using linear
method, QuickTime and digital video technique, capturing, non-linear editing, benefit of
television and video program, and practice
4146102
การออกแบบกราฟกสและภาพดิจิทัล
3(2-2-5)
Graphics Design and Digital Photography
ทฤษฎีและการประยุกตความคิดรวบยอดเกี่ยวกับภาพทัศนในการสื่อสาร การประยุกตใช
เครื่องหมายและสัญลักษณในดานเทคโนโลยีการเรียนรูและวิธีการสอน การสํารวจภาพดิจิทัลปจจุบัน เครื่องมือ
และเทคนิคในการออกแบบและสรางสรรคกราฟกสและภาพดิจิทัล และการฝกปฏิบัติ
Theory and application of visual concept to communication, application of
sign and symbol in learning and teaching technology, survey of current digital photography,
tool and technique for designing and creating graphics and digital photography, and practice
4146103
การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Instructional Design
หลักการและกระบวนการออกแบบบทเรียน การประยุกตใชงานวิจัยในการพัฒ นาสื่อและ
บทเรียนโปรแกรมสําหรับการศึกษา กลวิธีและเทคนิคในการพัฒนาบทเรียนแบบมัลติมีเดีย และการฝกปฏิบัติ
Principle and process in multimedia instructional design process, application
of research for development of instructional material and programmed instruction for education,
strategy and technique for developing multimedia instruction, and practice
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รหัสวิชา
4146104

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การสื่อสารคอมพิวเตอรและเครือขาย
3(2-2-5)
Computer Communication and Network
โครงสรางระบบเครือขาย เทคนิคการสลับขอมูล การออกแบบเครือขาย โพรโทคอลเครือขาย
การควบคุ มเส น ทางและการไหล การสลั บ ขอมู ล ผานทางดาวเทีย มและวิท ยุภ าคพื้น ดิน เครือขายทองถิ่น
สถาปตยกรรมและการใหบริการเครือขายเชิงพาณิชย เทคนิคการควบคุมความผิดพลาด การวัดและจําลอง
เครือขาย การประมวลผลการสื่อสาร และการฝกปฏิบัติ
Network structure, switching technique, network design, network protocol,
routing and flow control, satellite and ground radio packet switching, local network,
commercial network service and architecture, error control technique, network simulation
and measurement, communication processing, and practice
4146105
ระบบการจัดการฐานขอมูลประยุกต
3(2-2-5)
Applied Database Management System
การกํ า หนดความต อ งการฐานข อ มู ล การจั ด การแหล ง ข อ มู ล ขององค ก ร กลยุ ท ธ ใ น
การออกแบบระบบการจัดการฐานขอมู ลและการประยุกต สถาปตยกรรมของโมเดลฐานขอมูลเชิงสัมพัน ธ
การสร า งงานระบบสารสนเทศเชิ ง วั ต ถุ การโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ การเชื่ อ มต อ กั บ ผู ใช ระบบผู เชี่ ย วชาญ
การประมวลผลแบบกระจาย และการฝกปฏิบัติ
Determination of database requirement, management of organizational data
resource, strategy for designing database management system and application, architecture
of relational data model, creation of object-oriented information system, object-oriented
programming, user interface, expert system, distributed computing, and practice
4146106
มัลติมีเดียและไฮเปอรมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia and Hypermedia
กรอบแนวคิด สวนประกอบ คุณสมบัติ สถาปตยกรรม และการประยุกตใชมัลติมีเดียและ
ไฮเปอรมีเดียในการจัดการเรียนการสอน และการฝกปฏิบัติ
Conceptual framework, component, property, architecture, and application of
multimedia and hypermedia in instructional management, and practice
4146107
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
3(2-2-5)
Distance Learning Technology
วิ ธี ก ารของระบบการศึ ก ษาทางไกล การประสานเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอรกั บ การสื่อ สาร
โทรคมนาคมเพื่ อ การเรี ย นการสอนในระยะไกลและการเสริม การเรีย นการสอนในชั้ น เรีย น เทคโนโลยี ที่
เกี่ยวของ และการฝกปฏิบัติ
Method of distance education, incorporation of telecommunication and computer
technology for supporting remote instruction and classroom instruction supplementary, related
technology, and practices
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รหัสวิชา
4146108

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
นวัตกรรมทางคอมพิวเตอรศึกษาและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Innovation in Computer Education and Technology
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี การออกแบบ การประยุ ก ต ใช การประเมิ น และการปรับ ปรุ ง
นวั ต กรรมทางคอมพิ ว เตอร ศึกษาและเทคโนโลยี ที่ส งเสริม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นรู ความรู เกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การบริหารจัดการแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู และการฝก
ปฏิบัติ
principles, concept, theory, design, application, assessment and improvement
of computer education innovation and technology for enforcing learning quality, knowledge
of information technology for communication, management of learning resource and learning
networks, and practice
4146109
การพัฒนาซอฟตแวรเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Software Development for Education
หลั กการและกระบวนการพั ฒ นาซอฟตแวร การประยุกตใชเทคโนโลยีในการศึ ก ษาและ
จริยธรรมวิชาชีพ และการฝกปฏิบัติ
Principle and software development process, application of technology in
educational and professional ethic, and practice
4146110
การพัฒนาจริยธรรมในสังคมยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Ethical Development for Digital Society
จริยธรรมในสังคมยุคดิจิทัล ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอสังคมไทย
และสังคมโลก กฎหมายที่เกี่ยวของ การปราบปรามการกระทําผิดทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร จรรยาบรรณ
วิชาชีพ สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาจริยธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมดิจิทัล
Ethic in digital society, impact of information and communication technology
on Thai and global society, related law, suppression of cyber-crime, professional code of
conduct, cause and solution ethical problem in digital society
4146111
ระบบเชิงปญญาสําหรับงานดานการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Intelligent System
ทฤษฎี ป ญ ญาประดิ ษ ฐ การแก ป ญ หา การแสดงองคค วามรู การใช เหตุ ผ ล การวางแผน
การตัดสินใจ การเรียนรู การรับรู การกระทํา การสื่อสารและโตตอบ ระบบตัวกระทําการแทนแบบเดี่ยว และ
แบบหลายตัวกระทํา การประยุกตใชในดานการศึกษา และการฝกปฏิบัติ
Theory of artificial intelligence, problem solving, knowledge presentation, reasoning,
planning, decision making, learning, perception, action, communication and interaction, single agent
and multi-agent system, application of intelligent system in educational problem, and practice
4146112
เรื่องคัดสรรทางดานคอมพิวเตอรศึกษา
3(2-2-5)
Selected Topic in Computer Education
การศึกษาประเด็นที่นาสนใจทางดานคอมพิวเตอรศึกษา
Study in issue interesting in computer education
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รหัสวิชา
4146113

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน
3(2-2-5)
Game-Based Learning
บทบาทของเกมและการเลน เกมเพื่ อการเรียนรูในยุ คดิจิ ทัล ทฤษฎี เกม การออกแบบเกม
และการประยุ ก ต ใช ชนิ ด ของเกม สั ง คมและวั ฒ นธรรมของเกมในบริ บ ทด า นการศึ ก ษา การจํ า ลอง
และสภาพแวดลอมเสมือนจริง งานวิจัยทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับเกม และการฝกปฏิบัติ
Role of game and gaming for learning in digital age, game theory, game design
and application, type of game, society and culture of game in educational context, simulation
and virtual environment, educational research in game, and practice
วิทยานิพนธ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต
4146901
วิทยานิพนธ 1
6
Thesis 1
การพัฒนาเคาโครงวิทยานิพนธและการนําเสนอ และการดําเนินการวิจัย
Thesis proposal development and presentation and research conducting
4146902
วิทยานิพนธ 2
6
Thesis 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4146901 วิทยานิพนธ 1
Prerequisite : Thesis 1
การทําวิจัยและการสอบปากเปลาและการเผยแพรงานวิจัย
Research conducting and oral examination and research publication
สารนิพนธ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต
4146903
สารนิพนธ
6
Master Project
การเขี ย นเค าโครงสารนิ พ นธ และการนํ าเสนอ การสอบหัว ขอสารนิ พ นธ การทําวิจัย การ
วิเคราะหและแปลผลขอมูล การสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานและบทความวิจัย การตีพิมพ และการสอบ
สารนิพนธ
Master project proposal writing and presentation, master project title
defense, conducting research, data analysis and interpretation, research conclusion, writing
research report and article, publication, and master project examination
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วิชาปรับพื้น
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1555101
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Students
การพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียนเชิงวิชาการ เทคนิคการดึงขอมูล การอานและ
สรุปความคิดหลักของเอกสารทางวิชาการสําหรับงานวิจัยจากแหลงที่มาทางอิเล็กทรอนิกสและสิ่งพิมพ การ
เขียนเชิงวิชาการ
Developing listening, speaking, reading and writing skills for academic purposes;
information retrieval techniques; reading and summarizing main ideas of academic documents
for research from print and electronic sources; academic writing
4125101
คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Computer for Graduate Studies
ความรูพื้นฐานของการประยุกตใชคอมพิวเตอรมุงเนนที่เทคโนโลยีสารสนเทศ การใชงานและ
การดึ งข อมู ล ผ านทางอิ น เทอร เน็ ต ความรู พื้ น ฐานของโปรแกรมที่ นํ ามาประยุกต ใชในการบริห าร การใช
คอมพิวเตอรในการทําวิทยานิพนธ การเขียนสารบัญและการอางอิง การใชคอมพิวเตอรสําหรับการนําเสนอ
Basic knowledge of computer applications focusing on information technology;
use and retrieval of information via the Internet; basic knowledge of applied programs for
administration; use of the computer for thesis work; writing a table of contents and references;
use of the computer for presentations
3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายไกยสิทธิ์ อภิระติง
3-XXXX-XXXXX-57-1

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย ปร.ด. (คอมพิวเตอรศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2558
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี,
2542
ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548
ค.บ. (คอมพิวเตอรศกึ ษา)
วิทยาลัยครูนครราชสีมา, 2532
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ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา

2560 2561 2562 2563 2564
15
15
15
15
15

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

2

นางมนัสนิต ใจดี
3-XXXX-XXXXX-90-6

3

นายนพดล ผูมีจรรยา
3-XXXX-XXXXX-48-0

4

นางสุมาลี สิกเสน
3-XXXX-XXXXX-55-8

5

นางสาวปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี

6

นายวิมาน ใจดี
5-XXXX-XXXXX-64-3

5-XXXX-XXXXX-13-9

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย ปร.ด. (คอมพิวเตอรศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2558
พบ.ม. (สถิติประยุกต สาขาการวิจัยดําเนินงาน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2540
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2533
อาจารย ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2557
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545
อาจารย ปร.ด. (คอมพิวเตอรศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2558
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี,
2541
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2535
อาจารย ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2560
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2552
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2548
อาจารย ปร.ด. (คอมพิวเตอรศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2558
พบ.ม. (สถิติประยุกต สาขาคอมพิวเตอร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2541
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
วิทยาลัยครูเทพสตรี, 2534
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ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา

2560 2561 2562 2563 2564
15
15
15
15
15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

1

นางสาวจรินทร อุมไกร
3-XXXX-XXXXX-95-0

2

นางอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ
1-XXXX-XXXXX-02-2

3

นายวินัย เพ็งภิญโญ
3-XXXX-XXXXX-31-3

4

นายภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
1-XXXX-XXXXX-67-3

5

นางอุบลรัตน ศิริสุขโภคา
3-XXXX-XXXXX-87-1

6

นายพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล
1-XXXX-XXXXX-49-8

7

นายไพศาล สิมาเลาเตา
3-XXXX-XXXXX-36-4

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร แขนงวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2553
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
สถาบันราชภัฏพระนคร, 2546
อาจารย ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร แขนงวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2554
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2552
อาจารย ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี,
2554
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง, 2544
อาจารย ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
ผูชวย วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ศาสตราจารย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
(คอมพิวเตอร)
ลาดกระบัง, 2545
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542
อาจารย ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร แขนงวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2558
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2553
อาจารย วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545
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ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา

2560 2561 2562 2563 2564
15
15
15
15
15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

ลําดับ
8

9

10

ชื่อ – นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

นางไกรุง เฮงพระพรหม
3-XXXX-XXXXX-06-1

อาจารย ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2553
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2546
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2544
นายศัลยพงศ วิชัยดิษฐ
อาจารย ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
3-XXXX-XXXXX-83-4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2558
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2547
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2543
นางสาวเกลากัลยา ศิลาจันทร อาจารย ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ)
3-XXXX-XXXXX-64-5
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
วิทยาลัยครูสุรินทร, 2537

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา

2560 2561 2562 2563 2564
15
15
15
15
15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางสาวนันทิยาภรณ
หงษเวียงจันทร

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย ปร.ด. (การบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2559
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2553
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 2553
ป.บันฑิต (วิชาชีพครู)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
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ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา

2560 2561 2562 2563 2564
6
6
6
6
6

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

2

นายจิรพันธุ ศรีสมพันธุ

3

นายจรัญ แสนราช

ตําแหนง
ผูชวย

ศาสตราจารย

ผูชวย

ศาสตราจารย

คุณวุฒิการศึกษา
ปร.ด. (คอมพิวเตอรศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2550
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2537
Ph.D. (Computer Education)
Institut National Polytechnique de
Lorraine, France, 2544

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา

2560 2561 2562 2563 2564
6
6
6
6
6

6

6

6

6

Mastère Spécialisés (TAS Option Avionique)

Ecole Nationale Supérieur de
l’Aéronautique et de l’Espace, France,
2536
ค.อ.ม. (ไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2535
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2530

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2 ชวงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
ข อ กํ า หนดในการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ห รื อ งานวิ จั ย ต อ งเป น หั ว ข อ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การประยุ ก ต ใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา โดยมีอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคอยดูแล และ
ใหคําปรึกษา ทั้งนี้รายงานผลการวิจัยจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงาน จะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหนําเสนอปากเปลา (Oral Presentation) ในการประชุม
ทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้น อยางนอย 1 เรื่อง
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5.3 ชวงเวลา
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
12 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มี ก ารจั ด ทํ า ข อ กํ า หนดว าด ว ยเรื่ อ งการจั ด ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ข องสาขาวิ ช า เพื่ อ เป น แนวทางใน
การจั ด ทํ าวิ ท ยานิ พ นธ มี ก ารกํ าหนดวั น เวลาในการนํ าเสนอหั ว ข อ วิ ท ยานิ พ นธ และต อ งรายงานผลการ
ดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธตอสาขาวิชา 1 ครั้งตอภาคการศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 มีการประเมินผลการสอบกลั่นกรองหัวขอวิทยานิพนธ โดยคณะกรรมการสอบกลั่นกรอง
5.6.2 มี การประเมิ นผลความก าวหน าในการทํ าวิทยานิ พนธโดยอาจารยที่ป รึกษาวิทยา นิ พนธ
ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
(ภาคผนวก ก) หรือฉบับปจุบันที่ประกาศใช
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ทักษะการเรียนรู

2. ความสามารถในการ
สื่อสาร

3. ดานจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการวิจยั

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูดวย
ตนเองรวมถึงการเขารวมในการ
ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและ
นานาชาติเพื่อกาวทันความรูและ
วิทยาการสมัยใหมทางดาน
คอมพิวเตอรศึกษา
1. สนับสนุนใหนักศึกษานําเสนอ
ผลงานวิชาการดวยภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอย
1 ครั้ง
2. จัดสัมมนาหัวขอวิทยานิพนธหรือ
สารนิพนธ รวมถึงการใช เครื่องมือ
ตาง ๆ ในการทําวิจัย พรอมทั้ง
นําเสนอ
1. มีการสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับ
จริยธรรม โดยเฉพาะการคัดลอก
ผลงาน การใหคนอื่นทําให
2. มีการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ
อางอิงผลงานวิจัยอยางถูกตอง

การติดตามและการประเมินผล
1. ประเมินจากการเขารวมประชุม
วิชาการ

1. ประเมินผลงานจากนักศึกษาไป
นําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการในประเทศหรือ
ตางประเทศ
2. ประเมินจากการจัดสัมมนา
หัวขอวิทยานิพนธหรือสาร
นิพนธ
1. ประเมินจากการคัดลอกผลงาน
และการใหผูอื่นทําให
2. ประเมินจากการอางอิงผลงาน
อยางถูกตอง

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) มี ค วามซื่ อสั ต ย สุ จ ริ ต ทั้ งต อตนเองและสั งคม จั ด การป ญ หาทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ที่มีความซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพทางคอมพิวเตอรศึกษา โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น
(2) วินิจฉัยปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม อยางผูรูดวยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน
และตอบสนองปญหาเหลานั้นตามหลักการ เหตุผลและคานิยมอันดีงาม
(3) ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางคอมพิวเตอรศึกษา
ริเริ่มในการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู เพื่อการทบทวนและแกไข
(4) เคารพสิทธิและความเห็นของผูอื่น ใหขอสรุปของปญหาดวยความไวตอความรูสึกของผู
ที่ไดรับผลกระทบ
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(5) สงเสริมและสนับสนุนอยางจริงจังในการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) กํ า หนดให มี วัฒ นธรรมองค กร เพื่ อเป น การปลูกฝ งให นั กศึกษามีคุณ ธรรมจริย ธรรม
มีระเบียบวินัย ซื่อสัตยสุจริต มีสัมมาคารวะ
(2) กําหนดกฎระเบียบในการเขาชั้นเรียนและการสงงานที่ไดรับมอบหมายใหตรงตอเวลา
และแตงกายอยางเหมาะสม
(3) สอนและใหกรณีศึกษาเพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ไม ทุ จ ริ ต ในการสอบ ไม ล อกเลี ย นแบบหรือ ละเมิด สิ ท ธิ ในข อมู ล หรื อสว นหนึ่ งในผลงานของผู อื่น ส งเสริ ม
ให มีความซื่อสั ตย สุ จริตทั้ งต อตนเองและสั งคม จัดการปญ หาทางคุณ ธรรม จริย ธรรมที่มีความซับ ซอนเชิ ง
วิชาการหรือวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น
(4) มอบหมายงานใหคนควา เขียนรายงาน นําเสนอผลงานหนาหองเรียนและอภิปรายโดย
ตระหนักถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและเคารพสิทธิตลอดจนความเห็นของผูอื่น
(5) จัดกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และจารีตประเพณีที่ดีงาม เพื่อใหนักศึกษาไดมีสวน
ร ว มในการทะนุ บํ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม การมอบหมายงานให นั ก ศึ ก ษานํ าความรู ไปใช ให เกิ ด ประโยชน ต อ
สาธารณชน เพื่อพัฒนาความมีจิตสาธารณะ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินจากความซื่อสัตยสุจริตในการสอบ การวิจัยและการทํางานที่มอบหมาย
(2) ประเมินจากการตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา การสงงานที่มอบหมาย
ตามกําหนดเวลา การเขารวมกิจกรรม และประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
(3) ประเมินจากการนําเสนอของนักศึกษาที่ตองมีการอางอิงอยางถูกตอง ไมละเมิดสิทธิหรือ
ผลงานของผูอื่น
(4) ประเมินการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่นจากการถามตอบปญหาระหวางการ
อภิป รายในชั้น เรีย นหรือการสั มมนา ตลอดจนการพิ จารณาอภิป รายในประเด็น ที่ เป น ปญ หาทางคุณ ธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
(5) ประเมิ น จากการมี วิ นั ย และพรอ มเพรีย งของนั ก ศึ ก ษาในการเข ารว มกิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตรซึ่งแสดงถึงการมีสวนรวมและการสงเสริมการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาและสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของอยางถองแท ตลอดจนหลักการสําคัญและทฤษฎีที่สําคัญ
(2) สามารถนําหลักการและทฤษฎีที่สําคัญมาประยุกตใช เพื่อศึกษาคนควาทางวิชาการและ
ปฏิบัติในวิชาชีพ มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอยางลึกซึ้งในวิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะ
(3) สามารถติ ดตามความกาวหนาทางวิช าการด านคอมพิ วเตอรศึกษาและการประยุ กต
มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหม ๆ และการประยุกต ตลอดถึงผลกระทบของงานวิจัยในปจจุบันที่มีตอ
องคความรูในสาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพ
(4) ตระหนักในระเบียบขอบังคับที่ใชอยูในสภาพแวดลอมระดับชาติและนานาชาติท่ีอาจมี
ผลกระทบตอสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษารวมถึงเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเนนหลักการทางทฤษฎี การประยุกตและ
ทางปฏิบัติการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของแตละรายวิชา
(2) จั ด ให มี การเรี ย นรู จ ากสถานการณ จ ริง เช น การศึ ก ษาดู งานหรือ เชิ ญ วิท ยากรหรื อ
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหความรูที่เปนปจจุบัน และลึกซึ้งในวิชาชีพ
(3) มอบหมายงานให มีการคน ควาติดตามความกาวหน าทางวิชาการและการพั ฒ นาองค
ความรู ใหม และให ศึ ก ษาถึ งระเบี ย บข อ บั งคั บ ที่ ใช อ ยู ในสภาพแวดล อ มระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ที่ อ าจมี
ผลกระทบตอสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษารวมถึงเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบตั ิของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบปฏิบัติการ
(3) การสอบกลางภาคเรียน/การสอบปลายภาคเรียน
(4) รายงาน การนําเสนอ หรือการอภิปราย การสัมมนา
(5) ประเมินจากทักษะในการนําความรูมาใชในการแกปญหาระหวางทํางานวิจัย ประเมิน
จากผลงานที่นําเสนอในการประชุมวิชาการหรือไดรับการตีพิมพ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะหอยางมีระบบ ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการ
บริบ ทใหม ที่ไม คาดคิ ดทางวิช าการและวิ ช าชีพ สามารถพั ฒ นาแนวคิ ดริเริ่มและสรางสรรค เพื่ อตอบสนอง
ประเด็นหรือปญหา สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่ไมมีขอมูล
(2) นําความรูทางดานคอมพิวเตอรศึกษาไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง
โดยใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย
(3) มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ผลงานตีพิมพ
ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ พัฒนาความคิดใหม ๆ โดยบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอ
เปนความรูใหมที่ทาทาย สามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางใน การวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอน
ไดอยางสรางสรรค
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การอภิปรายกลุมเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห สังเคราะหและแกปญหา
(2) การทํารายงาน กรณีศึกษาที่ใหนักศึกษาฝกใชความรูมาแกปญหาตาง ๆ อยางสรางสรรค
(3) การสัมมนาทางวิชาการ
(4) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง การฝกแกไขปญหาในการทําวิจัย
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานที่ไดรับมอบหมายและการปฏิบัติของนักศึกษา เชน
รายงาน และการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือการสัมภาษณ
(2) ประเมินจากการสัมมนาวิชาการ การตอบคําถามปากเปลาจากการนําเสนอโดยพิจารณา
จากการแกไขปญหาเฉพาะหนา
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แกปญหา

(3) ประเมิ น จากการสอบ โดยใช ข อ สอบที่ มี ก ารวั ด การคิ ด วิ เคราะห สั งเคราะห ในการ

(4) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัย และวิทยานิพนธ
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มี ภาวะผูนํ าโดยสามารถทํ างานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี แสดงออกถึง
ทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม
(2) มีความรับผิดชอบ สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเอง สามารถประเมินตนเอง
ได รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได
(3) สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอนหรือยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเองและ
สามารถปรับตัวเพื่อทํางานรวมกับผูอื่น ใหความรวมมืออยางเต็มที่ในการจัดการขอโตแยงหรือปญหาตาง ๆ
อยางเหมาะสม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงาน
กับผูอื่น ขามหลักสูต รหรือตองคน ควาหาขอมูล จาการสัมภาษณ บุคคลอื่นหรือผูมีประสบการณ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายและมีวุฒิภาวะในการเปนผูนํา
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและบุคคลทั่วไป
2.4.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรีย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมการทํางาน และการแสดงออกของนักศึกษาในการทํารายงาน
กลุม ผลงานกลุม การนําเสนอ ความสมบูรณของงาน และความสัมพันธภายในกลุมทํางาน การใหความรวมมือ
ในการทํางาน
(2) ประเมินจากความรูสึกของนักศึกษาที่ทํางานรวมกัน โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น
ดานความรับผิดชอบและการใหความรวมมือในการทํางานเปนกลุม
(3) ประเมินจากพฤติกรรมในการศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนาวิชาการ ในดาน
การปรับตัวและการมีสวนรวมในการแกไขปญหา
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตร สถิติ เพื่อการวิเคราะหประมวลผลการแกปญหา
การนําเสนอขอมูลและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการ
สื่อสารไดอยางเหมาะสมทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
30

(3) มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการคนควาไดอยางเหมาะสมและจําเปนทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการหรือไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพ
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มอบหมายงานใหคนควา เขียนรายงานหรือนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน การสัมมนาโดย
ใหนักศึกษาใชขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อการวิเคราะหประมวลผลการแกปญหาและนําเสนอขอมูลได
อยางเหมาะสม
(2) สนับสนุนใหนักศึกษานําเสนอผลงานวิจัย ในที่ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
(3) กําหนดใหงานที่มอบหมาย เชน การเขียนรายงานสัมมนา ตองมีการศึกษาคนควาขอมูล
อางอิงถึงวารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติ
(4) เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายรูปแบบ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากการบาน รายงาน รายงานปฏิบัติการหรือผลงานวิจัย
(2) ประเมินจากการนําเสนอ ผลงานวิจัย การสอบวิทยานิพนธ หรือสิ่งตีพิมพทางวิชาการ
(3) ประเมิ น จากเทคนิ ค การนํ าเสนอโดยใชท ฤษฎี การเลือกใชเครื่อ งมือ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของอยางมีหลักการและเหตุผลในการเลือกใช
(4) ประเมินจากความสามารถในการถายทอดความรูและสื่อสารใหบุคคลอื่นเขาใจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
แผนที่ การกระจายความรับ ผิด ชอบของแตละรายวิช าต อมาตรฐานการเรียนรู แสดงให เห็ น วาแตล ะ
รายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2 ) โดยระบุวา
เปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตยสุจริตทั้ งตอตนเองและสังคม จัดการป ญหาทางคุณ ธรรม จริยธรรมที่มีความ
ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพทางคอมพิวเตอรศึกษา โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น
(2) วินิจฉัยปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม อยางผูรูดวยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐานและ
ตอบสนองปญหาเหลานั้นตามหลักการ เหตุผลและคานิยมอันดีงาม
(3) ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางคอมพิวเตอรศึกษา ริเริ่มใน
การยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู เพื่อการทบทวนและแกไข
(4) เคารพสิทธิและความเห็นของผูอื่น ใหขอสรุปของปญหาดวยความไวตอความรูสึกของผูที่ไดรับ
ผลกระทบ
(5) ส งเสริ ม และสนั บ สนุ น อย างจริ งจั งในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก คุ ณ ธรรม จริย ธรรมใน
สภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
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3.2 ความรู
(1) มี ความรูความเข าใจในเนื้ อหาสาระสําคั ญของสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาและสาขาวิช าที่
เกี่ยวของอยางถองแท ตลอดจนหลักการสําคัญและทฤษฎีที่สําคัญ
(2) สามารถนําหลักการและทฤษฎีที่สําคัญมาประยุกตใช เพื่อศึกษาคนควาทางวิชาการและปฏิบัติ
ในวิชาชีพ มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอยางลึกซึ้งในวิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะ
(3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานคอมพิวเตอรศึกษาและการประยุกต มีความ
เขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหม ๆ และการประยุกต ตลอดถึงผลกระทบของงานวิจัยในปจจุบันที่มีตอองค
ความรูในสาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพ
(4) ตระหนั ก ในระเบี ย บข อ บั ง คั บ ที่ ใช อ ยู ในสภาพแวดล อ มระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ที่ อ าจมี
ผลกระทบตอสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษารวมถึงเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
3.3 ทักษะทางปญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะหอยางมีระบบ ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบท
ใหมที่ไมคาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็นหรือ
ปญหา สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่ไมมีขอมูล
(2) นํ า ความรู ท างด านคอมพิ ว เตอร ศึ ก ษาไปประยุ ก ต กั บ สถานการณ ต า ง ๆ ได อ ย างถู ก ต อ ง
เหมาะสม สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง
โดยใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย
(3) มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ผลงานตีพิมพทาง
วิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ พัฒนาความคิดใหม ๆ โดยบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอเปน
ความรูใหมที่ทาทาย สามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางใน การวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนได
อยางสรางสรรค
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผูนําโดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี แสดงออกถึงทักษะการ
เปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม
(2) มีความรับผิดชอบ สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเอง สามารถประเมินตนเองได
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได
(3) สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอนหรือยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเองและสามารถ
ปรับ ตัวเพื่อทํ างานรวมกั บผู อื่น ให ความรวมมืออยางเต็ มที่ ในการจัดการขอโต แยงหรือปญหาตาง ๆ อย าง
เหมาะสม
3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคั ด กรองข อมู ล ทางคณิ ต ศาสตร สถิติ เพื่ อการวิเคราะห ป ระมวลผลการแกป ญ หา
การนําเสนอขอมูลและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการสื่อสาร
ไดอยางเหมาะสมทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
(3) มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการคนควาไดอยางเหมาะสมและจําเปนทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถนํ าเสนอรายงานทั้ งในรูป แบบที่ เป น ทางการหรือไม เป น ทางการผ านสิ่งตี พิ มพ ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะดาน
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

ทักษะความสัมพันธ ทักษะการวิเคราะห
ระหวางบุคคล และ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ความรับผิดชอบ
และการใชเทคโนโลยี
3 1 2
3 1 2 3 4










































































































































































































































































































































































คุณธรรม จริยธรรม

ผลการเรียนรู
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา
วิชาบังคับ
4146001 วิธีการวิจยั ทางคอมพิวเตอรศึกษา
4146002 การสอนคอมพิวเตอร
4146003 ปญญาประดิษฐและการเขียนโปรแกรม
4146004 การพัฒนาคอรสแวรเพื่อการเรียนการสอน
4146005 นวัตกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอร
4146801 แนวโนมและปญหาทางคอมพิวเตอรศึกษา
4146802 สัมมนาวิจัยดานคอมพิวเตอรศึกษา 1
4146803 สัมมนาวิจัยดานคอมพิวเตอรศึกษา 2
วิชาเลือก
4146101 การผลิตวีดิทัศนและการตัดตอดวยระบบดิจิทัล
4146102 การออกแบบกราฟกสและภาพดิจิทัล
4146103 การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย
4146104 การสื่อสารคอมพิวเตอรและเครือขาย
4146105 ระบบการจัดการฐานขอมูลประยุกต
4146106 มัลติมีเดียและไฮเปอรมีเดีย
4146107 เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
4146108 นวัตกรรมทางคอมพิวเตอรศึกษาและเทคโนโลยี
4146109 การพัฒนาซอฟตแวรเพื่อการศึกษา

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู
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คุณธรรม จริยธรรม

ผลการเรียนรู
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา
4146110 การพัฒนาจริยธรรมในสังคมยุคดิจิทัล
4146111 ระบบเชิงปญญาสําหรับงานดานการศึกษา
4146112 เรื่องคัดสรรทางดานคอมพิวเตอรศึกษา
4146113 การเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน
วิชาวิทยานิพนธ
4146901 วิทยานิพนธ 1
4146902 วิทยานิพนธ 2
วิชาสารนิพนธ
4146903 สารนิพนธ

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

1

2

3

4

5

1

2

3

4
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปน ไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏนครปฐม วาดวยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ก) หรือฉบับปจจุบันที่ประกาศใช
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าควรให นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดั บ รายวิ ช า
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
3.1 เปนผูมีความประพฤติดี และผานกิจกรรมตามที่คณะกรรมการบริหารหลีกสูตรกําหนด
3.2 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 1 ปการศึกษา
3.3 นักศึกษาตองมีความสามารถดานภาษาตางประเทศตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.4 นักศึกษาระดับปริญญาโท
3.4.1 แผน ก แบบ ก 2
ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้น
สุดทายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดให ผูสนใจเขารับฟงได และผลงาน
วิทยานิ พนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพห รืออยางนอยไดรับ การยอมรับให ตีพิมพ ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่นํ าเสนอฉบั บสมบู รณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพ ในรายงานสืบ เนื่องจากการประชุ มวิชาการ
(Proceedings) ดังกลาว
3.4.2 แผน ข
ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา
3.00 จากระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรือเที ย บเทา และสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive
Examination) ด วยข อ เขี ย นและ/หรือ ปากเปล าในสาขาวิช านั้ น พรอ มทั้ งเสนอรายงานการค น ควาอิส ระ
(สารนิพนธ) และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง โดย
เปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และรายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระ
ตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบคนได
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
จัด ปฐมนิ เทศสํ าหรับ อาจารย ที่เข าใหม เกี่ ย วกั บ นโยบายและเป าหมายของมหาวิ ทยาลัย คณะ และ
หลักสูตรที่สอน บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางการพัฒ นาเพื่ อใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อย างต อเนื่ อง สนั บ สนุ น การเข าสู ตํา แหน งวิช าการที่สูงขึ้น การฝ กอบรม การเขารว มประชุมทางวิช าการ
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 ส งเสริ ม และสนั บ สนุ น การให มี ส ว นร ว มในการบริ ก ารวิ ช าการแก ชุ ม ชนที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
การพัฒนาความรูและการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
2.2.2 สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยสรางองคความรูใหมและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
เพิ่มความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.3 สงเสริมใหมีความรวมมือในการวิจัยกับชุมชน
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การดําเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยใชเกณฑการประเมิน 6 องคประกอบ ดังนี้ 1) การกํากับมาตรฐาน
2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 6) สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู
1. การกํากับมาตรฐาน มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้
การบริ ห ารหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารแต ง ตั้ ง อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 3 คน เปนตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อทําหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตรและหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีคณบดีเปนผู
กํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายและปฏิบัติตามความเหมาะสม รวมทั้งมีการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 5 ป) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
เปาหมาย
1. หลักสูตรมีคุณภาพ ทันสมัย
สอดคลองกับความตองการที่
หลากหลายของชุมชนและ
สังคม
2. สงเสริมใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรูและการสรางงานดวย
ตนเองตามสภาพจริง

การดําเนินการ
การประเมินผล
1. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร 1. หลักสูตร ไดรับการรับรองจาก
ใหมีคุณภาพมาตรฐาน และ
สกอ.
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ 2. หลักสูตร ไดรับการรับรองจาก
ก.ค.ศ.
1. กําหนดแนวทางการเรียนการ 1. ภาวการณมีงานทําของ
สอนและมีกิจกรรมสงเสริมให
มหาบัณฑิตหรือการประกอบ
นักศึกษาไดศึกษาความรูที่
อาชีพอิสระ
ทันสมัยดวยตนเอง

2. บัณฑิต หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหบัณฑิตมีคุณภาพดังนี้
2.1 คุณ ภาพบั ณ ฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห งชาติ มีการกําหนดคุณ ลักษณะ
บัณฑิต ที่พึงประสงค ครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู
3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะ
การวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรมีการประเมิน คุณภาพ
บัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต ซึ่งตองไดคะแนนไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
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3. นักศึกษา หลักสูตรใหความสําคัญกับนักศึกษาโดยมีการดําเนินการ ดังนี้
3.1 การรับนักศึกษาใหม มีระบบและกลไกในการรับสมัครนักศึกษา โดยมีการสอบคัดเลือก ดังนี้
1) สอบวิชาความรูทั่วไป เปนการวัดความรูความสามารถทั่วไป
2) สอบวัดความรูทางคอมพิวเตอรศึกษา
3) สอบสัมภาษณ
3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดยนักศึกษาใหมไดรับการเตรียมความพรอม ดังนี้
1) การใหความรูเกี่ยวกับหลักสูตร
2) การใหความรูเกี่ยวกับกิจกรรมของหลักสูตร
3) การใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสถานศึกษา
4) การใหความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบตาง ๆ ของหลักสูตร
5) จัดใหนักศึกษาที่เขาใหมทุกคนทดสอบความรูภาษาอังกฤษ
3.3 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการใหคําปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแกนักศึกษา รวมทั้งมีการพั ฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูเพื่อให
นักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต
3.4 การอุทธรณของนักศึกษา กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถ
ที่จะยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละ
รายวิชาได
4. อาจารย
4.1 การรับอาจารยใหม กําหนดคุณวุฒิของอาจารยที่จะรับสมัครตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําหนดรับอาจารยใหมที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก การคัดเลือกอาจารยใหมกําหนดใหมีการสอบ ดังนี้
1) สอบวิ ช าความรู ค วามสามารถทั่ ว ไป ให ท ดสอบความรู ค วามสามารถทางด านคิ ด คํ า นวณ
ดานเหตุผล ภาษา
2) สอบวิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
3) ความเหมาะสมกับตําแหนง สอบสัมภาษณ และทดลองสอน
4) มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อยางนอยเทียบเทา TOEFL 450 คะแนน
4.2 มีการฝกอบรมอาจารยใหมดานการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล
4.3 การพั ฒ นาอาจารย มี การสงเสริมอาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสูตรใหมีผ ลงานวิช าการที่ ไดรับ การ
เผยแพร ต ามหลั กเกณฑ ที่ กํา หนดในการพิ จ ารณาแต งตั้ งให บุ ค คลดํารงตํ าแหน งทางวิช าการอย างน อ ย 3
รายการ ในรอบ 5 ป
4.4 การบริ ห ารและพั ฒ นาอาจารย หลั ก สู ต รมี ร ะบบและกลไกในการบริ ห ารและพั ฒ นาอาจารย
ที่ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบ
การสงเสริมและพัฒนาอาจารย เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณภาพ ที่ทําใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ทั้งในดานคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมี
การสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูความสามารถของอาจารย เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
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4.5 คุ ณ ภาพอาจารย มี ก ารส งเสริ ม และพั ฒ นาอาจารยผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และอาจารย ป ระจํ า
หลักสูตรและใหมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ มีประสบการณที่
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความกาวหนาในการผลิตผลงานวิชาการอยางตอเนื่องใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมรวมกันในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนในแตละรายวิชา การประเมินผูเรียน การกํากับให มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่
หลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประเมินผลการเรียนและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุก
รายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให
บรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดมหาบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค รายละเอียด ดังนี้
5.1 หลั กสู ตรมี ร ะบบและกลไกในการดําเนิน งานตามสาระรายวิช าในหลักสูตร โดยมี การออกแบบ
หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหน าในศาสตรสาขาวิชา และมีการปรับปรุงสาระ
รายวิชาในแตละปการศึกษา ที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ
ความตองการของประเทศ
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการวาง
ระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชา
ที่สอน เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณโดยมีการกําหนดผูสอน การกํากับ ติดตามและตรวจสอบ
การจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3) ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
5.3 การประเมินผูเรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา และกํากับการ
ประเมิน การจัด การเรีย นการสอนและหลั กสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) และมี การทวนสอบผลการเรีย นรูใน
รายวิ ช าไม น อ ยกว า ร อยละ 25 ของวิ ช าที่ เป ด สอนในแต ล ะป ก ารศึ ก ษา เพื่ อให ได ขอ มู ล สารสนเทศที่ เป น
ประโยชน ตอการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒ นาผลการเรียนรูของนักศึกษา ใหนักศึกษาพัฒ นา
วิธีการเรีย นจนเกิดการเรียนรู และเปน ไปตามความคาดหวังของหลักสูตร ดวยวิธีการ เครื่องมือประเมิน ที่
เชื่อถือได ที่ทําใหผูสอนและผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนตอไป
5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบงชี้การดําเนินงานประเมินเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ขอที่ 7
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา จัดสรรงบประมาณประจําป
ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร และ
วัสดุครุภัณฑอยางเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับ
การเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
6.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหคณาจารยและนักศึกษาไดคนควาและใชประกอบการเรียน
การสอน ในการประสานการจั ดซื้ อหนั งสือนั้น อาจารยผู สอนแต ละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่อการสอนอื่น ๆ ที่จําเปน
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุ มเพื่ อวางแผน ติ ดตาม และทบทวนการดําเนิน งาน     
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐาน     
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการ
    
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินงานของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5
    
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
    
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอย     
ละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
   
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
    
ดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
    
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ
    
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
   
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
  
นอยกวา 3.5 จากระดับ 5.0
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หมวดที่ 8
การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 มีกระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒ นาการ
เรียนการสอนนั้น พิ จารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ หัวขอวามีความ
เขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจาก
นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลที่กลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถ
ประเมินเบื้องตนไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอน
1.1.1 มีแบบประเมินการสอน โดยใหนักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนหลังจบการเรียนการสอน
ในแตละรายวิชาในแตละภาคการศึกษา
1.1.3 มีการประเมินผลการเรียนรูโดยการสอบในแตละรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 ใหนักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย ดานทักษะ กลยุทธการสอน และการใชสื่อใน
ทุกรายวิชา ผานแบบประเมินออนไลนจากระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทําทุกป ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
เพื่ อพั ฒ นาหลักสู ตรใหมีความทัน สมัย แสดงการปรับ ปรุงดั ชนีด านมาตรฐานและคุณ ภาพการศึ กษา
ไดอยางตอเนื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปเปนไปตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่
7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวย
3.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 1 คน ทําหนาที่รวบรวม มคอ. 5 และ มคอ. 6
3.2 ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในสาขาวิ ช าจากภายนอกจํ านวน 2 คน โดยอาจเป น ผู ใช บั ณ ฑิ ต หรื อ ผู ที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 1 คน และอาจารยตางมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการสอนในสาขาวิชาอีก 1 คน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการครบ 5 ขอ
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2
มีการดําเนินการครบ 8 ขอ
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
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คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 3 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
ทุก 5 ป
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา
ก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้น
ควรทํ าไดต ลอดเวลาที่ พบป ญ หา สํ าหรั บ การปรับ ปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ นั้ น จะกระทําทุ ก 5 ป ทั้งนี้เพื่อให
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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ภาคผนวก ก

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

ภาคผนวก ข

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
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ภาคผนวก ค

คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
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ภาคผนวก ง

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรและผลงานวิชาการ
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

นายไกยสิทธิ์ อภิระติง

ตําแหนงปจจุบัน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
พระจอมเกลาธนบุรี
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา
คอมพิวเตอรศึกษ
วิทยาลัยครูนครราชสีมา

ปที่สําเร็จ
2558
2542
2550
2549
2548
2532

ผลงานทางวิชาการ
จตุรงค แยมเยื้อน และไกยสิทธิ์ อภิระติง. 2560. การพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเอง
(constructivism) รวมกับ บทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 วัด
พระปฐมเจดีย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ครั้ ง ที่ 3. 2-3 มี น าคม 2560 มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม. 8 หนา, 122 ออนไลน.
จารุวัฒน กัณฑบุตร และไกยสิทธิ์ อภิระติง. 2560. การพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิ คแบงกลุ มผลสัมฤทธิ์ (STAD) รวมกั บบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน (M-Learning)
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อินเทอรเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
6 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ครั้งที่ 3. 2-3 มีนาคม 2560 มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม. 8 หนา, 126 ออนไลน.
ฐิติวั ชร นาแด และไกยสิทธิ์ อภิ ระติ ง. 2560. การพั ฒ นากระบวนการเรียนรูโดยใช ป ญ หาเป น ฐานรวมกั บ
บทเรียนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
นักเรียนชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 วัด พระปฐมเจดีย . รายงานสืบ เนื่องการประชุ ม
วิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3. 2-3 มีนาคม 2560 มหาสารคาม:
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 8 หนา, 119 ออนไลน.
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ณัฐวุฒิ สุนทรียา และไกยสิทธิ์ อภิระติง. 2560. การพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รวมกับ
การใช บ ทเรี ย นออนไลน กลุ ม สาระการเรี ย นรู ก ารงานพื้ น ฐานอาชี พ และเทคโนโลยี รายวิ ช า
คอมพิวเตอร เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Powerpoint สรางงานนําเสนอสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 โรงเรี ย นวั ด พะเนี ย งเเตก. รายงานสื บ เนื่ อ งการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
การจั ดการเทคโนโลยี และนวั ตกรรม ครั้งที่ 3. 2-3 มี น าคม 2560 มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 8 หนา, 121 ออนไลน.
ธนพงษ พฤกษชาติ และไกยสิทธิ์ อภิ ระติง. 2560. การพัฒ นากระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวย
ตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร กลุ มสาระการเรีย นรูการงานอาชี พและเทคโนโลยีสํ าหรับ นั กเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3. 2-3 มี น าคม 2560 มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 8 หนา, 125 ออนไลน.
นัทพงษ ใหญยิ่ง และไกยสิทธิ์ อภิระติง. 2560. การพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรู ดวยตนเอง
(constructivism) รวมกับบทเรียนออนไลน (M-Learning) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่ อ ง การสื่ อสารข อมู ล และเครื อข ายคอมพิ ว เตอร ของนั กเรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 2
โรงเรียนบางลี่วิทยา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3.
2-3 มี น าคม 2560 มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ มหาสารคาม.
8 หนา, 127 ออนไลน.
นันทิยาภรณ หงษเวียงจันทร และไกยสิทธิ์ อภิระติง. (2560). การพัฒนากระบวนการเรียนรูดวยเทคนิคการ
จั ด การเรี ย นรู แ บบ KWDL โดยการใช สื่ อ บทเรี ย นวี ดิ ทั ศ น เรื่ อ ง การแก โ จทย ป ญ หาโดยการใช
บัญญัติไตรยางศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6. วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 4(1). 7 หนา, 52-58.
TCI(2).
พัฒนวิชญ นาคศรีโภชน และไกยสิทธิ์ อภิระติง. 2560. การพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใช
เทคนิคการเรียนรูรวมกัน (LT) รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเลี้ยงกุงล็อบเตอรน้ําจืด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอู
ทอง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3. 23 มีนาคม 2560 มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 8 หนา,
120 ออนไลน.
วัชระ จาพั นธ และไกยสิทธิ์ อภิ ระติง. 2560. การพัฒ นากระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิ คการ
เรีย นรูร วมกั น (LT) ร วมกั บ บทเรีย นคอมพิว เตอรชว ยสอนออนไลน (M-Learning) กลุมสาระการ
เรียนรูเทคโนโลยีส ารสนเทศ เรื่อง เทคโนโลยีส ารสนเทศ สําหรับ ชั้น มัธ ยมศึกษา ป ที่ 1. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับ ชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3. 2-3 มีนาคม
2560 มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ มหาสารคาม. 7 หน า, 123
ออนไลน.
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สุชาติ น้ํ าใจดี และไกยสิทธิ์ อภิระติง. 2560. การพัฒ นากระบวนการเรียนรูแบบรวมมื อโดยใชเทคนิคการ
เรียนรูรวมกัน (LT) ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน (m-learning) กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องงานบาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทุงแฝก.
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและครั้งที่ 3. 2-3 มีนาคม 2560
มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 7 หนา, 124 ออนไลน.
กนกวรรณ ทองดาดาษ และไกยสิทธิ์ อภิระติง. 2559. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบวิทยาศาสตร
โดยใช บ ทเรี ย นหนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ กส เรื่อง เปด โลกกวางทางวิท ยาศาสตร ชั้น มั ธ ยมศึกษาปที่ 1
โรงเรี ย น ห น องโพ วิ ท ยา. Proceeding in The 4th ASEAN Undergraduate Conference in
Computing (AUC2) 2016. 27-29 April 2016 สระแก ว: มหาวิทยาลั ย บูรพา วิท ยาเขตสระแก ว .
3 หนา, 247-249.
ไกยสิทธิ์ อภิระติง และจิรพันธุ ศรีสมพันธุ. 2559. การพัฒนาแผนการสอนตามรูปแบบปรับเปลี่ยนการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์รวมกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยเอเจนท On-line
รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8. 31 มีนาคม–1 เมษายน 2559 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
10 หนา, 455-464.
ณกฤตรา มวงพูล, ธานิล มวงพูล และไกยสิทธิ์ อภิระติง. 2559. กระบวนการการเรียนการสอนตามแนวคิด
กาเยโดยใชบทเรียนออนไลน (E-Learning) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6. Proceeding in The 4th
ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016. 2 7 -2 9 April 2016
สระแกว: มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว. 7 หนา, 249-255.
นารีรัตน อินทุขหิต และไกยสิทธิ์ อภิระติง. 2559. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบวิทยาศาสตรโดย
ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ และระบบ
สุ ริ ย ะ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 โรงเรี ย นหนองโพวิ ท ยา. Proceeding in The 4th
ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2 0 1 6 . 2 7 -2 9 April 2016
สระแกว: มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว. 3 หนา, 244-246.
ภั ทรา จําปาทอง และไกยสิ ทธิ์ อภิ ระติ ง. 2559. การพั ฒ นากระบวนการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คําราชาศัพท สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนหนอง
โ พ วิ ท ย า . Proceeding in The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing
(AUC2) 2016. 27-29 April 2016 สระแกว: มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว. 3 หนา, 238240.
รั ต นาภรณ ยอดเจริ ญ ชั ย และไกยสิ ท ธิ์ อภิ ร ะติ ง . 2559. การพั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนแบบ
วิ ท ยาศาสตร โดยใช บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน เรื่อ ง เทคโนโลยีส ารสนเทศ สํ าหรับ นั ก เรีย น
มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 โรงเรี ย นหนองโพวิ ท ยา. Proceeding in The 4th ASEAN Undergraduate
Conference in Computing (AUC2) 2016. 27-29 April 2016 สระแก ว : มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
วิทยาเขตสระแกว. 3 หนา, 241-243.
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สาวิ ต รี ทั บ เณร และไกยสิ ท ธิ์ อภิ ระติ ง. 2559. การพั ฒ นากระบวนการเรีย นการสอนแบบรว มมื อโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนหนองโพ
วิ ท ยา. Proceeding in The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2)
2016. 27-29 April 2016 สระแกว: มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว. 3 หนา, 253-255.
สุนิสา สุรัตนะ และไกยสิทธิ์ อภิระติง. 2559. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธศาสนานารู สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชเทคนิคกลุมสืบสวน
สอบสวน (GI). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การพัฒนางานวิจัยเพื่อรับใช
สังคม”. 27 พฤษภาคม 2559 กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 8 หนา, 897-904.
อารีรัตน แรมี และไกยสิทธิ์ อภิระติง. 2559. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค
รวมกันคิดดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง สารเสพติดชั้นประถมศึกษาปที่
6. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การพัฒนางานวิจัยเพื่อรับใชสังคม”. 27
พฤษภาคม 2559 กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 7 หนา, 905-911.
ไกยสิทธิ์ อภิระติง และจิรพันธุ ศรีสมพันธุ. 2558. การพัฒนาแผนการสอนแบบการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ On-line รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิ ช าการระดั บ ชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ครั้ ง ที่ 7. 30-31 มี น าคม 2558 นครปฐม:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 7 หนา, 1331-1337.
ไกยสิทธิ์ อภิระติง และจิรพันธุ ศรีสมพันธุ. (2557). การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูแบบรวมมือดวยวิธีการ
สมัครใจและคละความสามารถโดยใชแผนการเรียนแบบปญหาเปนฐาน รายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร. วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก. 8(2). 8 หนา, 53-60. TCI(1).
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ชื่อ-นามสกุล

นางมนัสนิต ใจดี

ตําแหนงปจจุบัน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา

สถาบัน
ปที่สําเร็จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2558
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
2540
สาขาการวิจัยดําเนินงาน ศาสตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาลัยครูเพชรบุรี
2533
ผลงานทางวิชาการ
จตุพงศ ไชยเสนา และมนัสนิต ใจดี. 2560. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชเทคนิคการ
สอนแบบเพื่ อนคูคิดเพื่อการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 5. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและสิ่งประดิษฐ 2560. 4 เมษายน
2560 ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 7 หนา, 774-780.
จีรนันท หาญกิจ และมนัสนิต ใจดี. 2560. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
3 ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับการเรียนรู
แบบรวมมือดวยเทคนิค TGT. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดานนวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรูและสิ่งประดิษฐ 2560. 4 เมษายน 2560 ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 6
หนา, 338-343.
ณัฐกาญจน โตหริ่ม และมนัสนิต ใจดี. 2560. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการสอน
ทางตรงเพื่อการเรียนรูรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและสิ่งประดิษฐ 2560.
4 เมษายน 2560 ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 6 หนา, 564-569.
ปณิดา แสงผาด และมนัสนิต ใจดี. 2560. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิค TGT. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุ มวิ ชาการระดั บ ชาติด านนวัต กรรมเพื่ อการเรียนรูและสิ่งประดิษฐ 2560. 4 เมษายน 2560
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 6 หนา, 408-413.
พลอยปภัส เนียมสีนวล และมนัสนิต ใจดี. 2560. การจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิค TGT ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี.
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและสิ่งประดิษฐ 2560. 4
เมษายน 2560 ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 6 หนา, 284-289.
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รัต นพล แสนสี และมนั ส นิ ต ใจดี . 2560. การพั ฒ นาบทเรีย นคอมพิ ว เตอรช วยสอน เรื่อ ง อาหารกั บ การ
ดํารงชีวิตและการใชเทคนิคการสอนแบบ STAD เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1. รายงานสืบ เนื่ องการประชุมวิชาการระดับ ชาติดานนวัตกรรมเพื่อการเรีย นรูและสิ่งประดิ ษฐ
2560. 4 เมษายน 2560 ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 6 หนา, 709-714.
จริยา ชูกลิ่น และมนัสนิต ใจดี. 2559. ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอน เรื่อง คอมพิวเตอรนารูสําหรับ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 โดยใช เ ทคนิ ค KWL Plus. Proceeding in The 4th ASEAN
Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016. 2 7 -2 9 April 2016 ส ระ แ ก ว :
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว. 3 หนา, 189-191.
จริยา อินทรดา และมนัสนิต ใจดี. 2559. การจัดการเรียนการสอนแบบคอนสตรัคชันนิสซึมเพื่อการเรียนรูศัพท
ภาษาอั ง กฤษ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 2. ใน The 4th ASEAN Undergraduate
Conference in Computing (AUC2) 2016. 27-29 April 2016 สระแก ว : มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
วิทยาเขตสระแกว. 3 หนา, 171-173.
ธนวิทย ทองกวาว และมนัสนิต ใจดี. (2559). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและ พลศึกษา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชวิธีการสอนแบบ TGT. Proceeding in The 4th ASEAN
Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016. 2 7 -2 9 April 2016 ส ระ แ ก ว :
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว. 3 หนา, 168-170.
สิริชล สดใส และมนัสนิต ใจดี. 2559. การจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนคูคิดเพื่อการเรียนรู เรื่อง อาเซียน
ศึกษา สําหรับ นั กเรีย นชั้ น ประถมศึกษาปที่ 4. Proceeding in The 4th ASEAN Undergraduate
Conference in Computing (AUC2) 2016. 27-29 April 2016 สระแก ว : มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
วิทยาเขตสระแกว. 3 หนา, 198-200.
อัษฎายุว เฉิดฉันทพิพัฒน และมนัสนิต ใจดี. (2559). การจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนคูคิดเพื่อการเรียนรู
เรื่อง การชั่ง การเตรียมความพรอมทางเรขาคณิต และการบวกเลขที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100
สํ า หรั บ นั กเรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษ าป ที่ 1. Proceeding in The 4th ASEAN Undergraduate
Conference in Computing (AUC2) 2016. 27-29 April 2016 สระแก ว : มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
วิทยาเขตสระแกว. 3 หนา, 220-222.
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นายนพดล ผูมีจรรยา

ตําแหนงปจจุบัน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิ

สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรศึกษา

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนื
มหาวิทยาศิลปากร
สถาบันราชภัฏนครปฐม

ปที่สําเร็จ
2557
2549
2545

ผลงานทางวิชาการ
วรรณชนก เหมือนศรีเพ็ง และนพดล ผูมีจรรยา. 2560. การพัฒนาเกมเพื่อการศึกษารายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง
บวก ลบ คูณ หาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ). รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิช าการระดั บ ชาติดานนวัต กรรมการเรีย นรูและสิ่งประดิษฐ 2560. 4 เมษายน 2560
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 6 หนา, 171-176.
ณัฐวุฒิ ทองดอนเหมือน และนพดล ผูมีจรรยา. 2560. การพัฒ นาระบบการบันทึกการลาของบุ คลากรทาง
การศึกษาบนอุปกรณเคลื่อนที่ กรณีศึกษาโรงเรียนวัดตะโกสูง (เหรียญอุปถัมภ). รายงานสืบเนื่องการ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ด า นนวั ต กรรมการเรี ย นรู แ ละสิ่ งประดิ ษ ฐ 2560. 4 เมษายน 2560
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 6 หนา, 177-182.
ภู ว นั ย อ อนสอาด และนพดล ผู มี จรรยา. 2560. การพั ฒ นาระบบตรวจสอบการมาเรี ย นของนั ก เรีย นบน
อุปกรณ เคลื่อนที่ กรณี ศึกษาโรงเรียนโรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ). รายงานสืบเนื่องการ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ด า นนวั ต กรรมการเรี ย นรู แ ละสิ่ งประดิ ษ ฐ 2560. 4 เมษายน 2560
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 6 หนา, 183-188.
มิติชัย ชโลวัฒนะ และนพดล ผูมีจรรยา. 2560. การพัฒนาระบบบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
บนอุปกรณเคลื่อนที่ สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ด า นนวั ต กรรมการเรี ย นรู แ ละสิ่ งประดิ ษ ฐ 2560. 4 เมษายน 2560
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 6 หนา, 189-194.
รั ช ตะ เขี ย วลื อ และนพดล ผู มี จ รรยา. 2560. การพั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน ด ว ย Google Site รายวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กรณีศึกษา โรงเรียนทา
มะกาวิ ท ยาคม. รายงานสื บ เนื่ อ งการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ด า นนวั ต กรรมการเรี ย นรู แ ละ
สิ่งประดิษฐ 2560. 4 เมษายน 2560 ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 6 หนา,
207-212.
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ขวัญประชา คําวงษษา และนพดล ผูมีจรรยา. 2560. การพัฒนาเว็บชวยสอนแบบผสมผสานวิชาดนตรี เรื่อง
วิวั ฒ นาการทางดนตรี ชั้ น มั ธยมศึ กษาป ที่ 3 โรงเรีย นวัด หุ บ กระทิ ง. รายงานสื บ เนื่ องการประชุ ม
วิช าการระดั บ ชาติ ดานนวั ตกรรมการเรีย นรูและสิ่งประดิษ ฐ 2560. 4 เมษายน 2560 ปทุ มธานี :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 7 หนา, 307-313.
ธนกฤต ศิริลัย และนพดล ผูมีจรรยา. 2560. การพัฒนาเว็บชวยสอนบนอุปกรณเคลื่อนที่ เรื่อง ปฏิสัมพันธใน
ระบบสุ ริ ย ะ ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 3 โรงเรี ย นเบญจมราชู ทิ ศ ราชบุ รี. รายงานสื บ เนื่ อ งการประชุ ม
วิช าการระดั บ ชาติ ดานนวั ตกรรมการเรีย นรูและสิ่งประดิษ ฐ 2560. 4 เมษายน 2560 ปทุ มธานี :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 6 หนา, 436-441.
พิเชษฐ จิน ดาวงษ และนพดล ผูมีจรรยา. 2560. การพั ฒ นาเว็บ ชวยสอนแบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหุบกระทิง. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิช าการระดั บ ชาติ ดานนวั ตกรรมการเรีย นรูและสิ่งประดิษ ฐ 2560. 4 เมษายน 2560 ปทุ มธานี :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 7 หนา, 448-454.
สนธยา มอญใต และนพดล ผู มีจ รรยา. 2560. การพั ฒ นาเว็บ ช วยสอนแบบผสมผสาน เรื่อง อิ น เทอรเน็ ต
เบื้ องต น ชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ 6 โรงเรีย นอนุ บ าลบานแพ ว . รายงานสืบ เนื่ องการประชุ มวิช าการ
ระดับชาติดานนวัตกรรมการเรียนรูและสิ่งประดิษฐ 2560. 4 เมษายน 2560 ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 6 หนา, 455-460.
ปกรณ บริบรู ณทรัพย และนพดล ผูมีจรรยา. 2559. การพัฒนาบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม. รายงานสื บเนื่ องการประชุมวิชาการระดับ ชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภั ฏ นครปฐม.
30-31 มีนาคม 2558 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 8 หนา, 566-573.
เสาวภา สืบดี และนพดล ผูมีจรรยา. 2559. การพัฒนาเว็บชวยสอนบนอุปกรณพกพาแบบนําตนเอง รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
รายงานสื บ เนื่ องการประชุ ม วิช าการระดับ ชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ นครปฐม. 30-31
มีนาคม 2558 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 8 หนา, 574-581.
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อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา

ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิ
ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คอมพิวเตอรศึกษา

สถาบัน
ปที่สําเร็จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
2558
จอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
2541
จอมเกลาธนบุรี
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
2535

ผลงานทางวิชาการ
กุลวรี เพชรลอม และสุมาลี สิกเสน. 2560. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การนําเสนอผลงาน
ดวยโปรแกรม Power Point สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยกระบวนการเรียนรูแบบเพื่อ
คูคิด. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับ ชาติดานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและสิ่งประดิษฐ
2560. 4 เมษายน 2560 ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 7 หนา, 371-377.
บุ ญ ชื่ น บู ส ามสาย และสุมาลี สิ กเสน. 2560. การพั ฒ นาบทเรีย นคอมพิว เตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟต แวร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุ มวิ ชาการระดั บ ชาติด านนวัต กรรมเพื่ อการเรียนรูและสิ่งประดิษฐ 2560. 4 เมษายน 2560
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 6 หนา, 365-370.
มัณฑนา เพชรดําดี และสุมาลี สิกเสน. 2560. การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง โจทยปญหาการบวกและการ
ลบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดสระยายโสม ดวยวิธีการเรียนแบบผสมผสาน.
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและสิ่งประดิษฐ 2560. 4
เมษายน 2560 ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 6 หนา, 386-391.
มัลลิกา สีสุขสาม และสุมาลี สิกเสน. 2560. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลบานทาพระยา
จักร ดวยการเรียนรูแบบเอกัตภาพ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดานนวัตกรรมเพื่อ
การเรีย นรูและสิ่งประดิษฐ 2560. 4 เมษายน 2560 ปทุ มธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี. 6 หนา, 359-364.
ลลิตษา ชัยพร และสุมาลี สิกเสน. 2560. การพัฒนาบทเรียนออนไลน ดวย Google Apps for Education
รายวิชาการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกาญจนานุ
เคราะห. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและสิ่งประดิษฐ
2560. 4 เมษายน 2560 ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 6 หนา, 264-269.
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วรทัต เปยสวน และสุมาลี สิกเสน. 2560. การพัฒนาบทเรียนออนไลน รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ระบบอวัยวะ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ โดยจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน.
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและสิ่งประดิษฐ 2560. 4
เมษายน 2560 ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 6 หนา, 322-327.
ชนานันต พัฒนศรี และสุมาลี สิกเสน. 2559. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาวิทยาศาสตร
เรื่ อ ง ดาราศาสตร แ ละอวกาศ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3. Proceeding in The 4th
ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016. 2 7 -2 9 April 2016
สระแกว: มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว. 3 หนา, 156-158.
ณัฐยา พันธวงษ และสุมาลี สิกเสน. 2559. การพัฒนาบทเรียนบนอุปกรณพกพาดวยเทคนิค Responsive
Web Design รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม. Proceeding in The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing
(AUC2) 2016. 27-29 April 2016 สระแกว: มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว. 3 หนา, 117119.
เดชา โพธิ์ ศรี แก ว และสุ มาลี สิ กเสน. 2559. การพั ฒ นาเว็บ แอปพลิเคชัน ดว ยเทคนิค Responsive Web
Design เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร สําหรับ นักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
น ค ร ป ฐ ม . Proceeding in The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing
(AUC2) 2016. 27-29 April 2016 สระแกว: มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว. 3 หนา, 120122.
วรกฤต เดนจารุกูล และสุมาลี สิกเสน. 2559. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บไซตดวยเทคนิค
Responsive Design เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4. Proceeding in
The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016. 2 7 -2 9 April
2016 สระแกว: มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว. 3 หนา, 114-116.
สิ ริ พ ร เชิ ด ชู และสุ ม าลี สิ ก เสน. 2559. การพั ฒ นาเว็ บ แอปพลิ เคชั น สํ าหรั บ อุ ป กรณ พ กพาด ว ยเทคนิ ค
Responsive Web Design เรื่ อ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศเบื้ อ งต น สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. Proceeding in The 4th ASEAN Undergraduate Conference in
Computing (AUC2) 2016. 27-29 April 2016 สระแกว: มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว. 3
หนา, 132-134.
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อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร

สถาบัน
ปที่สําเร็จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2560
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
2552
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2548

ผลงานทางวิชาการ
ปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี และพัลลภ พิริยะสุรวงศ. (2560). การสังเคราะหกรอบแนวคิดและกระบวนการเรียนรู
แบบสืบเสาะเชิงเหตุผลบนสังคมคลาวด ที่สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาตรี.
วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร. 19(1). 12 หนา, 38-49. TCI(1).
ปาริตตา ทองวิสุทธิ์ และปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี. 2560. ผลการใชบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการเรียนรูแบบ
ผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยีสมัยใหม สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ
พิทยา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน. 7-8 ธันวาคม 2560 นครปฐม: มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน. 11
หนา, 1097-1107.
สุชาดา ยนตประเสริฐ และปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี. 2560. ผลการใชบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โร ง เรี ย น วั ด ลํ า เห ย . ร า ย ง า น สื บ เนื่ อ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ ค รั้ ง ที่ 1 4
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ทยาเขตกําแพงแสน. 7-8 ธั น วาคม 2560 นครปฐม: มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน. 10 หนา, 1000-1009.
ชลิดา แพทยใจสินธ และปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี. 2560. ผลการใชบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการเรียนรูแบบ
ผสมผสาน เรื่อง ระบบสุ ริย ะจักรวาล สําหรับ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรีย นวัดลําเหย.
รายงานสื บ เนื่ อ งการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร วิท ยาเขต
กําแพงแสน. 7-8 ธั น วาคม 2560 นครปฐม: มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน.
11 หนา, 1067-1077.
ปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี และณมน จีรังสุวรรณ. (2558). รูปแบบการพัฒนาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
การประเมินตามสภาพจริง รายวิชาโครงงานนักศึกษาดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรี สาขาวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม. วารสารศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 17(1). 9 หนา, 24-32. TCI(1).
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ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต

สถิติประยุกต
สาขาคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต

สถาบัน
ปที่สําเร็จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2558
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
2541
ศาสตร
วิทยาลัยครูเทพสตรี
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ผลงานทางวิชาการ
จิรวัฒน ศตพรไกรวัฒน และวิมาน ใจดี. 2560. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรูรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 บน
เครือขายคอมพิวเตอร. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดานนวัตกรรมการเรียนรูและ
สิ่งประดิษฐ 2560. 4 เมษายน 2560 ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 7 หนา,
582-588.
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