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คำนำ 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (หลักสูตรใหม่ 
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เนื้อหาภายในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) ประกอบด้วยสาระ 8 หมวด  ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูล
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การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ได้พัฒนารายวิชา เนื้อหาในรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้อง
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552  
พร้อมสอดแทรกเนื้อหาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย 
สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร  : 25641748003296 
ภาษาไทย  : หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
    เพ่ือการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy Program in Digital Technology Management  
    for Education  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Doctor of Philosophy (Digital Technology Management  
    for Education) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ  : Ph.D. (Digital Technlogy Management for Education) 

3. วิชาเอก  : ไม่มี 

4. จำนวนหน่วยกิต 
4.1 แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า  51 หน่วยกิต 
4.2 แบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  51 หน่วยกิต 

 5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ   
 แบบ 1 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดย 

 อาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมโดยไม่นับหน่วยกิต  

มคอ.2 
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 แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท 
 แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาทีส่ําเร็จปริญญาตรี 

 แบบ 2 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ร่วมกับการศึกษารายวิชาอ่ืน ๆ 
 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท 
 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทย 
 ภาษาต่างประเทศ  
 ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน) 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจ 
   ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 สถานภาพของหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่  
 หลักสูตรปรับปรุง 

6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
6.3 สภาวิชาการพิจารณาและเห็นชอบให้นำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 
     ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 
6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมวิชาสมัญ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน  
     พ.ศ. 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2566 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
8.1 นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
8.2 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.3 ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การศึกษา 
 

9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันและ 
ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา 

1. นายสมบัติ ทีฆทรัพย์ 
3-1005-XXXXX-XX-X  
 
 

รองศาสตราจารย์ 
วิศวกรรมเครื่องกล 
(1110) 

d'Ingénieur (Genie 
d’Agricole) 
 
M.S. (Mechanical 
Engineering) 
 
B.S. (Mechanical 
Engineering) 

Institute National 
Polytechnique de 
Toulouse, France, 2526 
University of The 
Philippines, Philippines, 
2518 
Mapua Institute of 
Technology, Philippines, 
2515 

2 นายคณกร สว่างเจริญ 
3-5399-XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เทคโนโลยีการ
จัดการ (1807) 

ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2556 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546 
 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2542 

3 นางสาวประไพ ศรีดามา 
3-1104-XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ (1806) 

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(นานาชาติ)) 
 
วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558 
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2549 
สถาบันราชภัฏธนบุร,ี 2541 

หมายเหตุ รายละเอียดผลงานทางวิชาการรวมทั้งภาระงานการสอนปรากฏในภาคผนวก ก 
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10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  กรุงเทพมหานคร 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปน็ต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ซ่ึงเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยอาศัยวิทยาการทั้ง 5 ศาสตร์ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ดังนั้น 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม จึงมีความสัมพันธ์กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ประเทศท่ีมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มักจะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดี ประชาชน
ในประเทศมีความเป็นอยู่ดีกว่าประเทศอ่ืน ๆ กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีผลกระทบไปทั่วทุก
ประเทศ มีความสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น มีการปรับระเบียบเศรษฐกิจที่นำไปสู่การกำหนดกติกา
การค้าและการลงทุน การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งแนวโน้มการพัฒนา
การศึกษายุคใหม่ ที่มีเทคโนโลยีและใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้ทันสมัยมากขึ้น ดังนั้นการสร้างระบบกลไกและการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ทางด้านการจัดการ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ให้สามารถปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบการศึกษาของโลกได้อย่าง
รวดเร็ว และเสริมสร้างสมรรถนะขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ด้วยการผลิตบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับรัฐบาล

ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชูแนวคิดการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่ต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามนโยบายของ
รัฐบาล ดังนั้นอาจารย์ผู้จัดทำหลักสูตรดังกล่าวนี้ จึงให้ความสำคัญ และพิจารณาถึงความจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่
การพัฒนา โดยเฉพาะการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่ทวีมากขึ้นตามลำดับ และต้องพัฒนาหลักสูตรฯ เพ่ือตอบ
โจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ตามนโยบายของรัฐบาล นอกจานี้ยุทธศาสตร์ขาติ 20 ปี ได้ถูก
นำมาใช้เป็นกรอบความคิดในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ซ่ึงเป็นภารกิจหลักในการพัฒนาคน อันเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า การศึกษาจะมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หรือยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยกำหนดให้คน
ไทยในอนาคตต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด และผู้ประกอบการบนฐานการรู้
คุณค่าความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีสุขภาวะที่ดี โดยเน้นการ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และที่สำคัญในยุทธศาสตร์นี้ ยังได้กำหนดให้มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
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ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่  21 การ
ปรับเปลี่ยนบทบาทครูจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทโดยให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียน การพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและ
ยืดหยุ่นผ่านกลไกต่างๆ การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบการรองรับการ
เรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เน้นการพัฒนาทักษะดิจัล ทักษะการคัดกรององค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยี
ผสมผสานกับคุณค่าของครู การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทาง
วิชาการระดับนานาชาติ จากยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิต
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทางด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาได้เต็ม
ประสิทธิภาพ จนนำไปสู่การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ เหมาะสมกับยุคสมัย สามารถนำ
ดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างแท้จริง 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มีทิศทาง

ต่อการพัฒนาภายใต้กรอบและแนวทางปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมถงึมีความชัดเจนใน
ทิศทางของการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร มุ่งเน้นในการพัฒนารายวิชาที่มีเนื้อหาสาระท่ีเหมาะสมกับนักศึกษา
ที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้ทางการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสูง สู่กระบวนการวิจัย และการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ เพ่ือประยุกต์ความรู้ทางการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์นวัตกรรม จนสู่
กระบวนการนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานด้วยทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม อันจะทำให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ไปสู่การพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างเท่าทัน
ต่อสังคมในยุคศตวรรษที่ 21  โดยหลักสูตรรองรับและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ  สังคม 
และวัฒนธรรม และสามารถพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
บริบทโลกและบริบทประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นโอกาสและความท้าทายของ

อุดมศึกษาที่ต้องเร่งปฏิรูปอุดมศึกษาให้เป็นหัวรถจักรในการพัฒนาประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการบริหารจัดการ
อุดมศกึษาให้ต้องปรับตัวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกท้ังข้อจำกัดด้านทรัพยากรและงบประมาณ การปฏิรูป
อุดมศึกษาจำเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ของกลุ่มมหาวิทยาลัย ต้องคำนึงถึงศักยภาพ ความเป็น
เลิศของสถาบันให้สามารถผลิตบัณฑิต องค์ความรู้ และงานวิจัย ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมเพ่ือ
รองรับความท้าทายในอนาคต โดยมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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สนองตอบความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ บูรณาการความร่วมมือกับการศึกษาทุกระดับ รวมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งโจทย์ใหม่ของอุดมศึกษาคือ 1) ความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคสังคม      
2) ทำงานระดับพ้ืนที่ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และ 3) วิสัยทัศน์การพัฒนาเศรษฐกิจแต่ละพ้ืนที่ นอกจากนี้รัฐบาล 
มีนโยบายในเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเห็นได้จากโครงการเครือข่าย ICT-High Speed Internet ทั่วประเทศ
ภายใน 3 ปี ทำให้โอกาสใหม่ของอุดมศึกษาในการส่งความรู้ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ ถึง
กลุ่มเป้าหมายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย โดยเฉพาะคนวัยทำงานและผู้สูงวัย ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายใหม่ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีบทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น 
และมีชื่อเสียงในการผลิตบุคลากรทางการศึกษามาอย่างยาวนาน  ซึ่งหากมีหลักสูตรที่สนับสนุนและส่งเสริม  
ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือนำไปพัฒนารูปแบบการศึกษาในอนาคต 
มีความรู้ ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ก็ย่อมส่งเสริมให้เกิด
บุคลากรทางการศึกษา ทีส่อดคล้องกับความต้องการของประเทศในศตวรรษที่ 21 ได ้
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
-ไม่มี- 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
-ไม่มี- 

13.3 การบริหารจัดการ 
    การบริหารจัดการเรียนการสอน มีกลไกการบริหารจัดการ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ซ่ึงทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ด้านการประสานงานกบับัณฑิตวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพ่ือประสานงาน และควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1 ปรัชญา 
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนามนุษยชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนา

การศึกษา  
 

1.2 ความสำคัญ 
สังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้าน เช่น เศรษฐกิจ และสังคม 

รวมถึงการจัดการศึกษา ทั้งนี้  ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ และมีใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร        
จัดการศึกษา และพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท  
ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวาง
พ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ   

นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 
โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ รวมถึงมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิด 
ในลักษณะสหวิทยาการโดยเฉพาะทักษะทางศิลปะ ซึ่ งจะต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ เชิงบูรณาการ 
ที่เน้นการลงมือปฏิบัิติ สะท้อนความคิด ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ของ
ตนเองได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้ เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ 
ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต นอกจากนี้ มีการเปลี่ยนโฉม
บทบาท ครูให้เป็นเป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจากครูผู้สอน เป็นโค้ช หรือ ผู้อำนวยการการเรียนรู้ โดยเป็น
ผู้สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรยีนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสรา้งนวัตกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้ง ปรับ
ระบบการผลิตและพัฒนาครูต้ังแต่การดึงดูด สร้างสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบ 
การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนสื่อการสอน สร้างเครือข่ายพัฒนาครู ให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สรา้งครูรุ่นใหม่
อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรงจากการทีส่ังคมไทย ได้ก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลอย่าง
เต็มตวั  

การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศ
ไทย มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตและบริการที่มี
ความเข้มแข็ งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้ งในรูปทวิภาคีและ 
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พหุภาคี รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น จากกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นแนวทางในการปรับโครงสร้างของประเทศไทยตาม
นโยบาย “Thailand 4.0” ซ่ึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทัง้ในระดับกลุ่ม
อาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” การเตรียมความพร้อมของ
กำลังคน ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จึงเป็นสิ่ งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ ง 
ในการพัฒนาประเทศตามนโยบายของภาครัฐ การจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาจึงต้องมีการทบทวน และ
ปรับเปลี่ยนทั้งแนวคิด แนวทาง และกลยุทธ์ เพ่ือที่จะสร้างบุคคลให้พร้อมทีจ่ะเปน็กำลังสำคัญของสังคมโลก    

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้หลักสูตรการศึกษาต้องมีการพัฒนาเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการผลิตบัณฑิตให้ก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจ หลักสูตรที่มุ่งเน้นบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเพียงสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งคงไม่เพียงพอต่อกระสาการ
เปลี่ยนแปลง จำเป็นที่จะต้องมีหลักสูตรบูรณาการ ที่มีการนำศาสตร์ในหลากหลายสาขามาผสมผสานองค์
ความรู้ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ และมีศักยภาพ สามารถดำรงตนให้อยู่ได้ใน
ยุคแหงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ และสามารถนำองค์ความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการไปพัฒนาประเทศชาติ
ให้เจริญกา้วหน้าต่อไป 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ไดมี้การศึกษาข้อมูล 
และเห็นความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการ และการศึกษา 
โดยหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นว่าบัณฑิตในปัจจุบัน ควรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลากหลายศาสตร์ เพ่ือ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างทันท่วงที  ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรฯ ในครั้งนี้  ได้
ทำการศึกษาทั้งจากผลการสำรวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และข้อมูลจากการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรปริญญาเอกของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ดิจทัลเพ่ือการศึกษา จึงเป็นการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือสร้างบุคลากรที่ถึงพร้อมในการเป็นกำลังสำคัญของสังคม
โลก มุ่งให้บัณฑิตมีความสามารถในการค้นคว้า วิจัยเพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ ยกระดับความรู้ความสามารถทางการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือนำไปสู่การขยายผลด้วยกระบวนการวิจัย และพัฒนาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิด        
องค์ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ โดยจากรากฐานองค์ความรู้เดิมสู่การพัฒนาให้เท่าทันต่อยุคปัจจุบัน และแนวโน้ม
การรองรับด้านการศึกษาในอนาคต อันเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพทางการการจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาเพ่ือการศึกษา เพ่ือนำพาบุคคล สังคม และท้องถิ่นสู่ความสมดุล มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ตลอดไป  
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ

ผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มคีุณลักษณะ ดังนี้ 
1) เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา 
2) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางการการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา สามารถติดตาม

ความก้าวหน้าด้านวิทยาการการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
3) สามารถคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ และนวัตกรรมการ

จัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
4) สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในการทำงานกลุ่ม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
5) มีทักษะในการใช้ข้อมูลตัวเลข การสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล 

สร้างสรรคผ์ลงาน และนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี

มาตรฐานไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1.1 จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) ที่สอดคล้องตามระบบ
พิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE 
Curriculum Online : CHECO) 

1.2 จัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3) และรายงานผลการดำเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) อย่างครบถ้วน 

1.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) ที่เป็นรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report: SAR)  

1.4 ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

1.1.1 รายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) ที่สอดคล้องตาม
ระบบพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  

1.2.1 เอกสารรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) และ
รายงานผลการดำเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ.5) 

1.3.1 เอกสารรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7)  

1.4.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

2. ติดตาม และ ทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

2.1 ประชุมวางแผน ติดตามทบทวน   
การดำเนินงานหลักสูตร ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุม เพ่ือวางแผนติดตาม และ 
ทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร 

2.1.1 รายงานการประชุม 

3. พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของหลักสูตร 

3.1 ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

3.2 จัดสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) สำหรับนักศึกษาก่อน
ทำวิทยานิพนธ์ 

3.3 ประเมินผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาทีม่ีต่อการจัดการศึกษาของ
หลักสูตร 

3.1.1 รายงานผลการทวนสอบผล
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

 
3.2.1 รายงานผลการสอบวัด

คุณสมบัติ (Qualifying 
Examination)  

3.3.1 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษา ที่มี
ต่อการจัดการศึกษาของ
หลักสูตร 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษา 

ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีหรืออาจจะมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประจำหลักสูตร ทั้งนี้ ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน จำนวน 8 สัปดาห์หรือไม่เกิน 9 สัปดาห์ต่อภาค
การศึกษา 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรยีนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เมษายน ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 

2.2  คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา 
 แบบ 1.1 แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ 

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาทางการศึกษา การจัดการ เทคโนโลยี
ดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50  

2)  มีประสบการณ์ ผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การ
จัดการ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือได้รับการฝึกอบรม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน อย่าง
น้อยเป็นระยะเวลา 1 ปี  

3) มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 
รายการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. และผลงานวิจัยต้องไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

4) มีผลการสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยากำหนด 

5) คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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6)  ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใด ๆ อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาตามดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 แบบ 2.1 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ร่วมกับการศึกษารายวิชาอ่ืน ๆ 
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาทางการศึกษา การจัดการ เทคโนโลยี

ดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50 
2) มีประสบการณ์ ผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การ

จัดการ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือได้รับการฝึกอบรม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน อย่าง
น้อยเป็นระยะเวลา 1 ปี  

3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยากำหนด 

4) คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
5) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใด ๆ อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาตาม

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1) ปัญหาด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม พ้ืนฐานความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษา 
2) ปัญหาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นขอ้มูลงานวิจัยจากฐานข้อมูลระดับสากล 
3) ปัญหาด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการดำเนินการแกไ้ขปญัหา 

1. ปัญหาด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม พ้ืน
ฐานความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษา 

1.1 จัดกิจกรรม หรืออบรมเสริมความรู้ และสร้าง
ประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษา  

2. ปัญหาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น
ข้อมลูงานวิจยัจากฐานข้อมูลระดับสากล 

2.1 จัดอบรมเสริมความรู้  และเพ่ิมทักษะการใช้
เทคโนโลยี ในการสืบค้นข้อมู ลงานวิจัยจาก
ฐานข้อมูลระดับสากล 

3. ปัญหาด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 3.1 จัดอบรมเสริมความรู้  และเพ่ิมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

3.2  จั ด ให้ มี ก ารท ด สอบ ทั้ งภ าคท ฤษ ฎี  แ ล ะ
ภาคปฏิบัติ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

แบบ 1.1 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ 

ระดับชั้นปี 
จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ชั้นปีที่ 2  5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 3   5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  
เมือ่สิ้นปีการศึกษา 

- - 5 5 5 

 
 

แบบ 2.1 แผนการศึกษาทีเ่น้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ร่วมกับการศึกษารายวิชาอ่ืน ๆ 

ระดับชั้นปี 
จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 45 45 45 45 45 

ชั้นปีที ่2  45 45 45 45 

ชั้นปีที่ 3   45 45 45 
รวม 45 90 135 135 135 

จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

- - 45 45 45 

 

2.6  งบประมาณตามแผน 
            แบบ 1.1 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ 
            2.6.1 รายละเอียดการประมาณการรายได้ (หน่วย : บาท)  

รายการ 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2564 2565 2566 2567 2568 

งบประมาณแผ่นดิน 
งบดำเนินการ 

- - - - - 

เงินบำรุงการศึกษา 750,000 1,500,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 

รวมทั้งสิ้น 750,000 1,500,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 
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2.6.2 รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย: บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2564 2565 2566 2567 2568 

งบดำเนินการ 
   - ค่าตอบแทน 300,000 600,000 900,000 900,000 900,000 

   - ค่าใช้สอย 150,000 300,000 450,000 450,000 450,000 
   - ค่าวัสด ุ 150,000 300,000 450,000 450,000 450,000 

   - ค่าดำเนินการ 
 ระดับมหาวิทยาลัย 

150,000 300,000 450,000 450,000 450,000 

รวมทั้งสิ้น 750,000 1,500,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 

จำนวนนักศึกษา 5 10 15 15 15 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อปี 
ในการผลิตบัณฑิต 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

 

แบบ 2.1 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ร่วมกับการศึกษารายวิชาอ่ืน ๆ 
2.6.1 รายละเอียดการประมาณการรายได้ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2564 2565 2566 2567 2568 
งบประมาณแผ่นดิน 
งบดำเนินการ 

- - - - - 

เงินบำรุงการศึกษา 6,750,000 13,500,000 20,250,000 20,250,000 20,250,000 

รวมทั้งสิ้น 6,750,000 13,500,000 20,250,000 20,250,000 20,250,000 
 

2.6.2 รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย: บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
งบดำเนินการ 
- ค่าตอบแทน 

 
2,000,000 

 
4,000,000 

 
6,000,000 

 
6,000,000 

 
6,000,000 

- ค่าใช้สอย 1,400,000 2,800,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 

- ค่าวัสดุ 1,400,000 2,800,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 

- ค่าดำเนินการ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

1,950,000 3,900,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 

รวมทั้งสิน้ 6,750,000 13,500,000 20,250,000 20,250,000 20,250,000 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
จำนวนนักศึกษา 45 90 135 135 135 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อปีใน
การผลิตบัณฑิต 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรยีน  ทั้งแบบในที่ตั้ง และแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

☐ อ่ืนๆ 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

การยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามการประเมินผลการเรี ยนให้ เป็นไปตามข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสตูร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1 แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์     ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์  
              ร่วมกับการศึกษารายวิชาอ่ืน ๆ                               ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
แบบ 1.1 แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์     ไม่น้อยกว่า   51 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาบังคับ - 
2) หมวดวิชาเลือก                                      - 
3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์    51 หน่วยกิต 
4) หมวดวิชาพ้ืนฐาน                                 (ไม่นับหน่วยกิต)                                                        - 
รวม                                                        ไม่น้อยกว่า     51 หน่วยกิต 

แบบ 2.1 แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์  
             ร่วมกับการศึกษารายวิชาอ่ืน ๆ                            ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาบังคับ   9  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเลือก                                            ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกติ 
3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  36  หนว่ยกิต 
4) หมวดวิชาพ้ืนฐาน                                    (ไม่นับหน่วยกิต)                                                        6 หน่วยกิต                             

รวม                                                       ไม่น้อยกว่า     51 หน่วยกิต 
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หมวดวิชา 
โครงสร้างหลกัสูตร 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 
1) หมวดวิชาบังคับ -                      9 หนว่ยกิต 

2) หมวดวิชาเลือก - ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกติ 

3) หมวดวิทยานิพนธ์                        51  หน่วยกิต                    36  หน่วยกติ 
4) หมวดวิชาพ้ืนฐาน   (ไม่นับหน่วยกิต)                                                              -                     6  หนว่ยกิต 

รวม  ไม่น้อยกว่า        51 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า     51 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา 

1) หมวดวิชาบังคับ              9  หน่วยกติ 
6503101     การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา    3(2-2-5) 

     Digital Technology Management for Education 
6503102     การวิจัยด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจทัลเพื่อการศึกษาขั้นสูง    3(2-2-5) 

     Advanced Digital Technology Management for Education Research 
6503103 
 

    การสัมมนาแนวโน้มการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
    Digital Technology Management for Education Trends Semina 

    3(2-2-5) 
 

2) หมวดวิชาเลือก                                              ไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต 
6503104    การสร้างสรรคน์วัตกรรมดิจิทัลเพือ่การศึกษา 

   Creating Digital Innovations for Education  for Education 
     3(2-2-5) 

6503105    การพยากรณ์และแผนที่นำทางการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
   Forecasting and Maping Digital Technology Management for   
   Education  

     3(2-2-5) 

6503106    การสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลัทางการศึกษา 
   Teaching in Using of Digital Technology for Education 

    3(2-2-5) 

6503107    การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทลัสำหรับการศึกษา    
   Digital Transformation for Education   

   3(2-2-5) 

6503108    แพลตฟอร์มการเรียนการสอนดิจิทัล 
   Digital Teaching Platform 

   3(2-2-5) 

      3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ ์                                    
หลักสูตร แบบ 1.1                                

6503111  วิทยานิพนธ์ 1 
 Dissertation 1 

 

                      51 หน่วยกติ  
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 หลักสูตร แบบ 2.1 
6503112  วิทยานิพนธ์ 2 

 Dissertation 2  
                   36 หน่วยกติ  

      4) หมวดวิชาพื้นฐาน                                6 หน่วยกิต 
     หลักสูตรกำหนดให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จำนวน 6 หน่วยกิต โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตรวมขั้น

ต่ำในการขอจบการศึกษา 
6503109 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต  

English for Phd. Student 
                             3(2-2-5)  

6503110 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
Ditgital Technology for Phd. Student 

3(2-2-5) 

3.1.4 แผนการศึกษา  
        แบบ 1.1 แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6503111 วิทยานิพนธ์ 1 6 

รวม 6 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

6503111 วิทยานิพนธ์ 1 9 
รวม 9 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่1 
รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

6503111 วิทยานิพนธ์ 1 9 
รวม 9 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

6503111 วิทยานิพนธ์ 1 9 

รวม 9 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6503111 วิทยานิพนธ์ 1 9 

รวม 9 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

6503111 วิทยานิพนธ์ 1 9 
รวม 9 

 

แบบ 2.1 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ร่วมกับการศึกษารายวิชาอ่ืน ๆ                              

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6503101 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

6503102 การวิจัยด้านการจัดการการศึกษาดิจทิัลขั้นสูง 3(2-2-5) 

6503xxx วิชาเลือก                                                 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
6503109 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต*   (ไม่นับหน่วยกิต) 3(2-2-5)  

                      รวม                                                  ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6503103 การสัมมนาแนวโน้มการจดัการเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การศึกษา 3(2-2-5) 

6503xxx วิชาเลือก                                                ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

6503110 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต* (ไม่นับหน่วยกิต) 3(2-2-5)  
รวม                                                ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

6503112 วิทยานิพนธ์ 2 9 
 สอบวัดคุณสมบติั (Qualifying Examination)  

รวม 9 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6503112 วิทยานิพนธ์ 2 9 

รวม 9 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
6503112 วิทยานิพนธ์ 2 9 

รวม 9 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

6503112 วิทยานิพนธ์ 2 9 

รวม 9 
 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
1) หมวดวิชาบังคับ 

6503101 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา                   3(2-2-5) 
Digital Technology Management for Education  

การวางแผนการบริหาร และการตัดสินใจทางเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เช่น การคัดเลือก
เทคโนโลยี การจัดหาเทคโนโลยี การประเมนิเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี การประยุกต์และการดัดแปลง
เทคโนโลยี การบริหารและการประเมินเทคโนโลยีเชิงการเงิน และการบริหารโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล การ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์การศึกษาในบริบทสังคมดิจิทัล การจัดการห้องเรียนปกติและห้องเรียนเสมือนจริง 
การบริหารงานวิชาการเชิงดิจิทัล การบริหารงานบุคคล การบริหารแหล่งเรียนรู้ การจัดการองค์ความรู้ใน
การศึกษา และการประเมินผลการศึกษา ประวัติและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล รูปแบบ
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการศึกษา ระบบเออาร์ และวีอาร์ 

Administrative planning and making decisions in technology for education 
such as: technology selection, technology procurement, technology evaluation, technology 
transfer, technology applications and modification, financial technology management and 
evaluation, and digital technology project management; changes to the education ecosystem 
in the context of digital society, management of normal classrooms and virtual classrooms, 
digital academic management, human resource management, learning resources 
management, knowledge management in education, and educational evaluation; history and 
trends in digital technology transformation; Educational digital platform model; AR and VR 
system 
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6503102 การวิจัยด้านการจัดการการศึกษาดิจิทัลขั้นสูง          3(2-2-5) 
  Advanced Digital Technology Management for Education Research 

แนวคิดและหลักการของการวิจัยด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาขั้นสูง 
ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเขียนคำถามวิจัย การเขียนสมมติฐานการวิจัย การค้นหา
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของสถิติเชิงพรรณนา การตีความหมายของ
ข้อมูล รายงานการอภิปราย และการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยทางด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา
ขั้นสูง การตรวจจับและป้องกันการคัดลอกผลงาน จรรยาบรรณของนักวิจัย แนวทางการใช้วิชาในมนุษย์ การ
ประยุกต์ใช้ผลการวิจัยทางด้านการจัดการการศึกษาขั้นสูง การทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา และเครื่องมือสำหรับการวิจัยด้านการจดัการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
   Concepts and principles of research in advanced digital technology 
management for education; research type, research design, research question, writing a 
research hypothesis, finding literature related to design, fundamental data analysis of 
descriptive statistics, data interpretation, discussion report, and application of research results 
in advanced digital technology management for education; detection and prevention of 
plagiarism; research ethics; guidelines for the use of subjects in humans; application of 
research results in digital technology management for Education; doing research to develop 
advanced digital technology management for Education; and tools for researching advanced 
digital technology management for Education 

6503103 การสัมมนาแนวโน้มการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา                     3(2-2-5) 
 Seminar in Digital Technology Management for Education Trends  

   สัมมนาแนวโน้มการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เช่น อีเลิร์นนิ่ง วีดีโอช่วยการ
เรียนรู้ เทคโนโลยีบล็อกเชน ปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์ผู้เรียน เกมมิฟิเคชัน การเรียนรู้เสมือนด้วยวีอาร์
และเออาร์ สตีม และโซเชียลมีเดียในการเรียนรู้สำหรับการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การศึกษาดู
งานในประเทศและหรือต่างประเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง ทางด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

Seminar on trends in digital technology management for education such as: e-
Learning, video-assisted learning, Blockchain technology, artificial intelligence, learning 
analytics, Gamification, immersive learning with VR and AR, Steam, and social media in 
learning for management of digtal technology for education; at least one study visit in the 
country and or aboad in the digital technology management for education  
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2) หมวดวิชาเลือก 
6503104 การสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษา                 3(2-2-5) 
     Creating Digital Innovations for Education 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ต่อการจัดการแพลตฟอร์มและการผลิตสื่อเพ่ือการศึกษา การออกแบบการ
การสร้างแอพพลิเคชันมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา การทำงานกับข้อความเสียง รูปภาพ และวิดีโอในทุกแง่มุม 
เรียนรู้ขั้นตอนที่เกีย่วข้องกับการวางแผนการออกแบบมัลติมีเดียและการผลิตสื่อเพ่ือการศึกษา การใช้เครื่องมือ
สำหรับการผลิตสื่อเพ่ือการศึกษา 

Learning theory for platform management and production of educational 
materials; design and construction of multimedia applications for education; working with 
messages, voices, images and videos in all aspects; to learn the steps involved in planning, 
multimedia design and educational material production 

6503105 การพยากรณ์และแผนที่นำทางการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
 Forecasting and Mapping of Digital Technology for Education 
  แนวคิดและหลักการพยากรณ์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา เทคโนโลยีสำหรับการวางแผนการจัดสรรทรัพยากร รูปแบบการพยากรณ์และแผนที่นำทางการ
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เทคโนโลยีการพยากรณ์และแผนที่นำทางการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา กระบวนการจัดทำแผนที่เทคโนโลยี 
  Concepts and principles of forecasting for the benefit of digital technology 
management for education; technology for resource allocation planning; forecasting models 
and digital technology management guidance maps for education; forecasting technology 
and digital technology management guide map for education; the process of mapping 
technology 

6503106 การสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
 Teaching in Using of Digital Technology for Education 
  การสำรวจการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพของ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การสอนบทเรียนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การประเมินการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนาแนวปฏิบัติสะท้อนคิดในการสอนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล การทบทวนผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษา 

Exploring teaching and learning with digital technology; Understanding the 
potential of digital technology to support learning and teaching; teaching a lesson with digital 
technology; evaluating the use of digital technology to support teaching and learning; 
developing reflextive practice in teaching with digital technology; reviewing the impact of 
digital technology in education  
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6503107 การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลสำหรับการศึกษา   3(2-2-5) 
  Digital Transformation for Education 
  หลักการและแนวคิดพลวัตระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การกำหนดวิสัยทัศน์สำหรับ
พลวัตระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับโครงสร้างพลวัตระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การพัฒนาความสามารถและทักษะทางพลวัตระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การ
ปรับปรุงบริการทางการศึกษาด้วยพลวัตระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
  Principles and concepts in dynamics of digital technology system for 
education; establishing a vision in dynamics of digital technology system for education; 
security about the dynamic structure of digital technology for education; development of 
competence and skills in dynamics of digital technology system for education; improving 
educational services through the dynamics of digital technology system 

6503108 แพลตฟอร์มการเรียนการสอนดิจิทัล   3(2-2-5) 
  Digital Teaching Platform 
  หลักการและแนวคิดแพลตฟอร์มการเรียนการสอนดิจิทัล การสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการสร้างแพลตฟอร์มต่าง ๆ การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์จากข้อมูลมหาศาลด้านการเรียนการสอนเพ่ือได้องค์ความรู้ใหม่ การจัดการ
แพลตฟอร์มการเรียนการสอนดิจิทัลสำหรับครูในยุคดิจิทัล การออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มระบบจัดการ
ความรู ้
  Principles and concepts of digital teaching platform; creating and developing 
innovative learning to meet the needs of exchanging learning through the creation of various 
platforms; analysis and synthesis of extensive teaching and learning information to gain new 
knowledge; managing digital teaching and learning platforms for teachers in the digital era; 
design and development of knowledge management system platforms 
 

3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
6503111 วิทยานิพนธ์ 1                 51 หน่วยกิต 

 Dissertation 1 
  การพัฒนาหัวข้อ โครงร่างวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า การสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือ
นวัตกรรมทางการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การวิพากษ์วิจารณ์ความเป็นมาและความสำคัญของ
ปัญหาทีจ่ะศกึษา การกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมตฐิานการวิจัย ขอบเขตของการ
วิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การออกแบบกรอบแนวคิดในการวิจัย การสืบค้นสังเคราะห์ การเขียนเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย การนำเสนอและการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การ
ดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล การนำเสนอผลการวิจัย การสรุปผลการวิจัย การ
อภิปรายผลการวิจัย การให้ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม การเขียน
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บทความวิจัย การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานระดับสากล การเขียนและสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 

Development of topics, proposal, research, creation of new knowledge or 
innovation in digital technology management for education, criticizing the history and 
importance of problems to be studied, identifying thesis topics, research objectives; 
hypotheses; research scoping; the benefits that expected to be received; the concept design 
for the research; synthetic search papers writing and related research; research method 
writing; presentation and thesis proposal examination; research operation; data analysis; data 
interpretation; research result presentation; conclusion; research result discussion; providing 
suggestions from research result; verification of literature plagiarism and research papers 
writing for publication; publishing research in international standard journal; thesis writing and 
defending 

6503112 วิทยานิพนธ์ 2                 36 หน่วยกิต 
 Dissertation 2 

การพัฒนาหัวข้อ โครงร่างวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า การสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมทางการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การวิพากษ์วิจารณ์ความเป็นมาและความสำคัญของ
ปัญหาที่จะศึกษา การกำหนดหัวขอ้วิทยานิพนธ์ วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ขอบเขตของการ
วิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การออกแบบกรอบแนวคิดในการวิจัย การสืบค้นสังเคราะห์ การเขียนเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการเขียนวิธีดำเนินการวิจัย การนำเสนอและการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การ
ดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล การนำเสนอผลการวิจัย การสรุปผลการวิจัย การ
อภิปรายผลการวิจัย การให้ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม การเขียน
บทความวิจัย การตีพิมพ์ บทความในวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐาน การเขียนและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

Development of topics, proposal, research, creation of new knowledge or 
innovation in digital technology management for education, criticizing the history and 
importance of problems to be studied, identifying thesis topics, research objectives; 
hypotheses; research scoping; the benefits that expected to be received; the concept design 
for the research; synthetic search papers writing and related research; research method 
writing; presentation and thesis proposal examination; research operation; data analysis; data 
interpretation; research result presentation; conclusion; research result discussion; providing 
suggestions from research result; verification of literature plagiarism and research papers 
writing for publication; publishing research in standard journal; thesis writing and defending 
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4) หมวดวิชาพื้นฐาน 
6503109 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต   3(2-2-5) 
 English for Ph.D. Students 
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ดุษฎีบัณฑิตเทียบเท่า IELTS หรือ TOEFL การเสริมทักษะ
และความสามารถทางภาษาอังกฤษได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน การสรุปสาระสำคัญจากการบรรยายและ
การเขียนเพ่ือนำเสนอ การพัฒนาทักษะเชิงวิชาการด้านการฟังเพ่ือสรุปสาระสำคัญ การอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
และการเขียนเชิงวิพากษ์ การอภิปรายเชิงวิชาการ การนำเสนอปากเปล่า การสืบค้นข้อมูลเพ่ือ งานวิจัย การ
เขียนรายงานการวิจัย 
  Development of English language skills for  ph.D. equivalent to IELTS or 
TOEFL; enhancing English language skills and abilities, including speaking, listening, reading, 
summarizing from lecture and writing for presentation; the development of academic 
listening skills to summarize the essence; reading comprehension and critical writing; 
academic discussion; oral presentation; searching for research information; research paper 
writing 

6503110 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต   3(2-2-5) 
 Digital Technology for Ph.D. Students 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสำหรับการจัดเก็บข้อมูล การวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ การใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการวิจัยระดับปริญญาเอก และการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตในสาขาวิชาต่าง ๆ 
  Computer programs and tools for data collection, gathering, and statistical 
analysis; Using of digital technology tools for doctoral research; and searching for information 
on the internet in various disciplines 
 

3.1.6 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

ชั้นปีท่ี  รายละเอียด 

1 1. นักศึกษามีความรอบรู้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือใช้เป็นฐานความรู้ในการสร้างสรรคน์วัตกรรมหรืองานวิจัยทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ 

2. นักศึกษามีองค์ความรู้ กรอบแนวคิดในการดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา 

3. นักศึกษามีความรู้และทักษะการออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ 
ทักษะ และกระบวนการค้นคว้าตามความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล 

2  1. นักศึกษาสามารถนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามความเชี่ยวชาญ ความถนัด และความสนใจ  
2. นักศีกษาสามารถออกแบบและดำเนินการวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรมทางการจัดการ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การศึกษา 
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ชั้นปีท่ี  รายละเอียด 

3 1. นักศึกษาสามารถผลิตผลงานวิจัยตามบริบทที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมด้านการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

2.  นักศึกษาสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในแหล่งข้อมูลรูปแบบต่างๆ ที่มีมาตรฐานทั้งในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 

3.2 ชือ่ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันและ 
ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา 

1. นายสมบัติ ทีฆทรัพย์ 
3-1005-XXXXX-XX-X  
 
 

รองศาสตราจารย์ 
วิศวกรรมเครื่องกล
(1110) 

d’Ingenieur 
(Ginie d’Agricole) 
 
M.S. (Mechanical 
Engineering) 
B.S. (Mechanical 
Engineering) 

Institute National 
Polytechnique de Toulouse, 
France, 2526 
University of The Philippines, 
Philippines, 2518 
Mapua Institute of 
Technology, Philippines, 2515 

2. นายพงศ์ หรดาล 
3-1005-XXXXX-XX-X 
 

รองศาสตราจารย์ 
บริหารธุรกิจ  
(6802) 
อนุสาขาวิชาการ
จดัการ  
(680201) 

Ph.D. (Industrial 
Technology) 
M.A.Ed. 
(Educational 
Administration) 
M.S. (Industrial 
Education) 
ค.บ. (อุตสาหกรรม
ศิลป์) 

Kent State University, U.S.A., 
2530 
The University of Akron 
U.S.A., 2530 
 
Bemidji State, University 
U.S.A., 2522 
วิทยาลัยครูพระนคร, 2517 

3. นายคณกร สว่างเจริญ 
3-5399-XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เทคโนโลยีการจัดการ  
(1807) 

ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2556 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546 
 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2542 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันและ 
ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา 

4. นางสาวประไพ ศรีดามา 
3-1104-XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (1806) 

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(นานาชาติ)) 
วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2558 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2549 
สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2541 

5. นางสาวนัยนพัศ  
อินจวงจิรกิตต์ 
3-7606-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศคณุภาพ) 
ค.อ.ม. 
(คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 
2556 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2543 
 
 
วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2532 

6. นายปิยะนันต์ อิสสระ
วิทย์ 
3-1006-XXXXX-XX-X 
 

อาจารย์ Ph.D. (Intelligent 
Tutoring System) 
วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
พ.บ. (การตลาด) 

University of Northurnbria at 
Newcastle, England, 2549 
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2538 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531 

หมายเหตุ รายละเอียดผลงานทางวิชาการรวมทั้งภาระงานการสอนปรากฏในภาคผนวก ข 
 

3.2.2 อาจารย์ประจำ  

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันและ 
ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา 

1. นายสมบัติ ทีฆทรัพย์ 
3-1005-XXXXX-XX-X  
 
 

รองศาสตราจารย์ 
วิศวกรรมเครื่องกล

(1110) 

 d’Ingenieur (Ginie 
d’Agricole) 
 
M.S. (Mechanical 
Engineering) 
 

Institute National 
Polytechnique de 
Toulouse, France, 2526 
University of The 
Philippines, Philippines, 
2518 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันและ 
ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา 

B.S. (Mechanical 
Engineering) 

Mapua Institute of 
Technology, Philippines, 
2515 

2. นายพงศ์ หรดาล 
3-1005-XXXXX-XX-X 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 
บริหารธุรกิจ 
(6802) 
อนุสาขาวิชาการ
จดัการ  

  (680201) 

Ph.D. (Industrial 
Technology) 
M.A.Ed. (Educational 
Administration) 
M.S. (Industrial 
Education) 
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) 

Kent State University, 
U.S.A., 2530 
The University of Akron 
U.S.A., 2530 
Bemidji State, University 
U.S.A., 2522 
วิทยาลัยครูพระนคร, 2517 

3. นายคณกร สว่างเจริญ 
3-5399-XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
เทคโนโลยีการ
จัดการ  
(1807) 

ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

  วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2556 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546 
 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2542 

4. นางสาวประไพ ศรีดามา 
3-1104-XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  (1806) 

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ (นานาชาติ)) 
วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2549 
สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2541 

5. นางสาวนัยนพัศ  
อินจวงจิรกิตต์ 
3-7606-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศคณุภาพ) 
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา)  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 
2556 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี, 2543 
 
วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2532 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันและ 
ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา 

6. นายปิยะนันต์ อิสสระวิทย์ 
3-1006-XXXXX-XX-X 
 

อาจารย์ Ph.D. (Intelligent 
Tutoring System) 
 
วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
พ.บ. (การตลาด) 

University of Northurnbria 
at Newcastle, England, 
2549 
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2538 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2531 
 

7. นายวิโฬฏฐ์  
วัฒนานิมิตกูล 
3-7503- XXXXX-XX-X 

ศาสตราจารย์ 
การศึกษา 
 (6501) 

ค.ด. (หลักสูตรและการ
สอน) 
ค.ม. (นิเทศการศึกษา
และพัฒนาหลักสูตร) 
กศ.บ. ประวัติศาสตร์). 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2541 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2530 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมติร, 2525 
 

8. นางธัชกร สุวรรณจรัส 
3-1014-XXXXX-XX-X 

รอง
ศาสตราจารย์ 
การศึกษา 
 (6501)  
อนุสาขาวิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา 
(650102) 

ค.ด. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
กศ.ม. (การวัดผล
การศึกษา) 
บธ.บ. (การบัญชี) 
 
บธ.บ. (การเงินการ
ธนาคาร) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2555 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2540 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา
ช, 2539 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2527 
 

9. นายศักดิ์คเรศ  
ประกอบผล 
3-1022-XXXXX-XX-X 

รอง
ศาสตราจารย์
การศึกษา  
(6501) 

กศ.ด. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 
กศ.ม. (เทคโนโลยี
ทางการศึกษา) 
กศ.บ. (เทคโนโลยี
ทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2539 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2527 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ, 
2524 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันและ 
ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา 

10
. 

นายสรายุทธ์ เศรษฐขจร 
3-7209-XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
การศึกษา 
(6501) 

กศ.ด. (การบริหาร
การศึกษา) 
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2539 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2520 

หมายเหตุ รายละเอียดผลงานทางวิชาการรวมทั้งภาระงานการสอนปรากฏในภาคผนวก ค 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
          ไม่มี 
4.2 ช่วงเวลา 
          ไม่มี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
          ไม่มี 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
โครงงานหรืองานวิจัยจะเป็นกิจกรรมในรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
5.1  คำอธิบายโดยย่อ 

 การจัดเตรียมเพ่ือกำหนดและพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ทางการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
โครงร่างวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมทางการศึกษา และการทำ
วิทยานิพนธ์ตามระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมในการทำวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การนำเสนอผลวิจัยระดับชาติและนานาชาติที่มีคุณภาพ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพ

กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม รับผิดชอบในงานได้รับมอบหมายทั้งต่อตนเองและสังคม 
2)  มีความรอบรู้และความสามารถในการบูรณาการ และประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ

สาระของศาสตร์เฉพาะทางและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสม รวมถึง
การประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม
และประเทศชาติทีส่อดคล้องกับบริบทของความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
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3) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เพ่ือการแก้ปัญหา ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม  

4) มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย สามารถปรับตัวให้เข้ากับ 
สถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสมตามวัฒนธรรมองค์กร  

5) มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้อย่างถูกต้อง มีทักษะการ
สื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม เพ่ือการสร้างสรรค์ผลงาน และ
การนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม 

5.3  ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาที ่1 ของปีการศึกษาที่ 1 ถึง ภาคการศึกษาท่ี  2 ของปีการศึกษาที่ 3 (แบบ 1.1) 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2 ถึง ภาคการศึกษาท่ี  2 ของปีการศึกษาที่ 3 (แบบ 2.1) 

5.4  จำนวนหน่วยกติ 
51 หน่วยกิต (แบบ 1.1)  
36 หน่วยกิต (แบบ 2.1)  

5.5  การเตรียมการ 
1) มีการเตรียมความพร้อมด้านความรู้และความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ภายใต้ กรอบ 

การทำวิจัยทางการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา อย่างเป็นระบบโดยอาจารย์ที่ปรึกษาคอยกำกับ ดูแล 
และให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2) ให้นักศึกษาค้นหาหัวข้อวิจัยที่สนใจจากการเรียนรู้ในสาระวิชาต่างๆ และเป็นประโยชน์ รวมถึงการ
ติดตามข้อมูลหัวข้อที่เป็นที่สนใจของสังคมในปัจจุบัน และคำนึงถึงแนวโน้มของกาจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาในอนาคต เพ่ือรองรับการพัฒนางานวิจัยต่อไปได้  

3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำนักศึกษาโดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อ
งานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ 

4) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คำปรึกษาและการติดตามการทำงานวิจัยของนักศึกษา 
5) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ แหล่งค้นคว้า

ข้อมูล ฐานข้อมูลงานวิจัยที่มีมาตรฐาน 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

1) ประเมินจากการนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2)   ประเมินจากการสอบวิทยานิพนธ์ 
3)   ประเมินจากการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์        
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 

เป็นผู้ นำในการจัดการเทคโนโลยีดิจิทั ล เพ่ือ
การศึกษา 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างประสบการณ์ทางด้านวิชาการ 
และวิชาชีพ โดยให้ผู้ เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้ทางด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ในการสืบค้น และแสวงหาความรู้ รวมทั้งประมวลความรู้
ที่มีผนวกกับประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือนำไปสู่การจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
2. จัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพ่ือให้นักศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุประเด็นจากกรณีศึกษาจาก
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือนำไปสู่การจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพือ่การศึกษา 
3. ศึกษาดูงาน อบรมเรียนรู้ ในหรือต่างประเทศตาม 
ความเหมาะสม 
4. จัดโครงการคลับวารสาร (Journal Club)  เพ่ือให้
นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับประสบการร์ในการทำวิจัยระหว่างนักศึกษากับ
นักศึกษา และนักศึกษากับวิทยากร 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีคุณธรรมจริยธรรม และความ
กล้ าหาญในการใช้ดุลยพินิ จ เพ่ือ
วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเชิงจริยธรรม
ได้อย่ างถูกต้องและเหมาะสมกับ
บริบทสังคม  
2. มีความพากเพียร มานะ บากบั่น
ในการเรียนรู้ และการดำเนินชีวิต
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นใน

1. สอดแทรกการให้คุณค่าทาง
คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต ตามบริบทของรายวิชาใน
ระหว่างการเรียนการสอนและการ
มอบหมายงาน  
2. จัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือ
แนะนำหลักสูตร สิทธิของนักศึกษา 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนว

1. ประเมินจากการไม่ทจุรติใน
การสอบ และไม่คัดลอกผลงาน
จากผู้อืน่  
2. ความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้น
เรียน และการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
3. ประเมินจากการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ 
และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม 

ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. จัดใหม้ีกิจกรรมกลุ่มในการเรียน
การสอน 
4. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีภาวะความ
เป็นผู้นำ การทำงานกลุ่มนัน้ต้อง
ส่งเสริมให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำ
กลุม่ และการเป็นสมาชิกกลุ่ม  

ต่าง ๆ 
4. ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

 

2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรอบรู้และความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี และสาระของศาสตร์เฉพาะ
ทางและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
2. มีความสามารถสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่นำไปสู่การ
พั ฒ น า ต น เ อ ง  สั ง ค ม แ ล ะ
ประเทศชาติที่สอดคล้องกับบริบท
ของความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 
3. มีความสามารถบูรณาการความรู้
ในศาสตร์ เฉพาะทางกับความรู้
ศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่
เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
ก ร ะบ วน การวิ จั ย  ต ล อด จ น มี
ความสามารถใช้ความรู้และทักษะใน
ศาสตร์เฉพาะทางในการประยุกต์
แก้ไขปัญหาในงานจริงได ้
 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
ได้ลงมือทำ (Active learning) ใน
แต่ละรายวิชาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
วิธีสอนแบบกรณศีึกษา (Case-
based learning) การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning) การจัดการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-
based learning) 
2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงใน
สถานการณ์จำลองในชั้นเรียน 
สถานประกอบการและชุมชน  
3. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทาง
วิชาการและการวิจัย 

1. ประเมินความรู้โดยการสอบ
ข้อเขียน สอบภาคปฏิบัต ิการทำ
แบบฝึกหัด การทำรายงาน 
2. ประเมินกระบวนการ และการ
นำเสนอผลการศึกษาในรายวิชา
ที่มีการเรียนการสอน
ประกอบด้วย วิธีสอนแบบ
กรณีศึกษา (Case-based 
learning) การจดัการเรยีนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning)  
3. ประเมินการสอบ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในแต่
ละภาคการศึกษา 
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร คิ ด 
วิ เคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่ าง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ท่ า ม ก ล า ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี  
เศรษฐกิจ และสังคม 
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือ
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
3. มีทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ 
 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้ นผู้ เรี ยน เป็ นสำคัญ  เน้ น ให้
นักศึกษาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
แก้ไขปัญหา ส่งเสริมการอภิปราย
กลุ่ม วิพากษ์วิจารณ์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์
และมีเหตุผล ฝึกความคิดรวบยอด 
การสัมมนา การทำวิทยานิพนธ์  
2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 
สถานประกอบการและชุมชน 
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทาง
วิชาการและการวิจัย 

1 . ก า ร ส อ บ ข้ อ เขี ย น  แ ล ะ
คุณภาพผลงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
2. ประเมินกระบวนการเรียนรู้
แ ล ะก ารน ำ เส น อผ ล งาน ใน
รายวิชา 
3. ก า รส อ บ ค ว าม ก้ า ว ห น้ า
วิทยานิพนธ์ 
4. ความสามารถในการสรุปและ
การอภิปรายจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

2.4 ด้านทักษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีภาวะผู้ นำ สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ตามบทบาทที่ ได้รับ
มอบหมาย สามารถปรับตัวให้เข้ากับ 
สถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสมตาม
วัฒนธรรมองค์กร 
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
ต่อสังคม ร่วมสร้างสรรค์ พัฒนาและ
เสริมสร้างสันติสุข 
3. ธำรงรักษาความเป็นไทย ภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์ 
 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นการจัดกิจกรรมกลุ่ม ที่สามารถ
หมุนเวียนบทบาทในการทำงาน
กลุ่มทัง้เป็นผู้นำและผู้ตาม 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะ
ในการประสานงานตามบริบทของ
งานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
3. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษา
ได้ มี การพบปะพูดคุ ย  และให้
คำปรึกษาต่าง ๆ ในกระบวนการ
เรียนการสอนและงานต่างๆ 
4. บูรณาการการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ
ในชุมชนและสถานประกอบการ 

1. ประเมินจากกระบวนการ
กลุ่มและความสำเร็จของงานที่
ไดร้ับมอบหมาย 
2. ประเมินการมีส่วนร่วมใน
การทำกิจกรรม และความพึง
พอใจของชุ มชน และสถาน
ประกอบการ 
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2.5 ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้ อมู ล สถิ ติ เชิ งป ริ ม าณ และเชิ ง
คุณภาพได้อย่างถกูต้อง 
2. มีทักษะการสื่ อสารด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียนทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถนำเสนอผลงาน
ทางวิชาการโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 
3. สามารถบูรณาการศาสตร์ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสืบค้น
ข้อมูล การสร้างสรรค์ผลงาน และ
การน ำเส น อผล งาน ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 

1. จดัให้มีเนื้อหาการสอนที่เน้นให้
มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
เชิ งส ถิ ติ เชิ งป ริ ม าณ แ ล ะ เชิ ง
คุณภาพ 
2. กำหนดรายวิชา และจัดการ
กระบวนการเรียนให้นักศึกษามี
การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และกำหนดให้มีการ
อ่ าน บ ท ค วาม วิ จั ย แ ล ะต ำร า
ภาษาอังกฤษ 
3. กำหนดให้มีการนำเสนองานใน
ชั้นเรียนและการเผยแพร่ผลงาน
ท า ง วิ ช า ก า ร ผ่ า น ก า ร
ประชุมสัมมนาทางวิชาการที่มี
มาตรฐาน  

1. ประเมินจากความสำเร็จของ
งาน  และความถูกต้อ งทาง
วิชาการ 
2. ป ร ะ เมิ น ทั ก ษ ะ ก า ร ใช้
สารสนเทศ การคำนวณ การ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
3. ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร ส อ บ
ข้อ เขี ยน  และการน ำเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 
 

 

3. มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
3.1 ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

1) มีคุณธรรมจริยธรรม และความกล้าหาญในการใช้ดุลยพินิจ เพ่ือวินิจฉยัและแก้ไขปัญหาเชิงจริยธรรม
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทสังคม  

2) มีความพากเพียร มานะ บากบั่นในการเรียนรู้ และการดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่น
ในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

3) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 

3.2 ด้านความรู้ 
1) มีความรอบรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และสาระของศาสตร์

เฉพาะทางและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
2) มีความสามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคมและ

ประเทศชาติทีส่อดคล้องกับบริบทของความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 



มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  35 

 

3) มีความสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์เฉพาะทางกับความรู้ศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัย ตลอดจนมีความสามารถ
ใช้ความรู้และทักษะในศาสตร์เฉพาะทางในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

3.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
3) มีทกัษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
1) มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย สามารถปรับตัวให้เข้ากับ 

สถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสมตามวัฒนธรรมองค์กร  
2) มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง และต่อสังคม ร่วมสร้างสรรค์ พัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข  
3) ธำรงรักษาความเป็นไทย ภายใตก้ระแสโลกาภิวัฒน์ 

3.5 ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทกัษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้อย่างถกูต้อง 
2) มีทักษะการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 
3) สามารถบูรณาการศาสตร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสืบค้นข้อมูล การสร้างสรรค์ผลงาน และ

การนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล และ 
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

6503101 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา 

               

6503102 การวิจัยด้านการจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทลัเพ่ือการศึกษาขัน้สูง  

               

6503103 ก ารสั ม ม น าแน ว โน้ ม ก ารจั ด ก าร
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

               

6503104 การสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา  

               

6503105 การพยากรณ์และแผนที่นำทางการ
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
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รายวิชา 

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล และ 
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

6503106 การสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา 

               

6503107 การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลสำหรับ
การศึกษา 

               

6503108 แพลตฟอร์มการเรียนการสอนดิจิทัล                

6503111 วิทยานิพนธ์ 1                

6503112 วิทยานิพนธ์ 2                
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลบัณฑิต 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 

การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

หลักสูตรได้มีการกำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโดยมีคณะกรรมการ
ทำการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตร รวมทั้งมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำกับและติดตาม
การดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสตูร 

การทวนสอบในระดับหลักสูตร สามารถทำได้โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเน้นการทำวิจัย 

เพ่ือประเมินหลักสูตร และนำผลวิจัยที่ ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร 
แบบครบวงจร โดยการวิจัยอาจจะดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต โดยประเมินจากผู้สำเร็จการศึกษา 
2.2.2 การประเมินจากผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานที่เป็นต้นสังกัดของบัณฑิต เพ่ือประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลังจากการบัณฑิตเข้าทำงาน หรือหลังจากบัณฑิตกลับเข้า
รายงานไปยังต้นสังกัดแล้ว  

2.2.3 การประเมินความพึงพอใจในหลักสูตรที่ตนสำเร็จการศึกษา และการประสบความสำเร็จใน
การประกอบอาชีพ และมีการพัฒนาวิชาชีพต่อหน่วยงานของตน 

2.2.4 การประเมินจากการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติของบัณฑิต 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
 หลักสูตรมีการเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ ดังนี้ 

1.1 จดัปฐมนิเทศ แนะแนวระบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และ
เข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร พร้อมมอบเอกสารข้อมูลทีเกี่ยวข้อง เช่น 
รายละเอียดของหลักสูตร เส้นทางสู่บัณฑิต เป็นต้น 

1.3 กำหนดแนวทางให้ มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการสอนและ 
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้าน
การจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล การศึกษาดูงานทางวิชาการ  และวิชาชีพทางการ
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ในและต่างประเทศ  

1.4 กำหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้คำแนะนำปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์
2.1 การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 กำหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
เพ่ือเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  

2.1.2 ศึ กษ าดู งาน ทั้ ง ใน ป ระ เท ศ  แล ะต่ า งป ระ เท ศ เกี่ ย วกั บ ก ารจั ด ก า ร เรี ย น ก ารสอน  
การวัดและการประเมินผล เทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ใน
ระดบัชาติและนานาชาติ 

2.1.3 ส่ ง เส ริมห รือส ร้ า งโอกาส ให้ อ าจ ารย์ มี ก ารแลก เป ลี่ ยน เรี ยน รู้ ป ระสบ การณ์ ด้ าน 
การจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล เทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัย และการผลิตผลงานทาง
วิชาการเพ่ือเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 2 .2 .1  พ ัฒ น า อ าจ า ร ย ์ด ้า น ว ิช า ก า ร แ ล ะ ว ิช า ช ีพ  แ ล ะต ำแ ห น ่ง ท า งว ิช า ก า ร  ได ้แ ก ่  

ด้านการสอน การวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการทำ
ผลงานเพ่ือกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในการประชุม
วิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังนี้ 
1.1 มีอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ที่มคีุณสมบัติ และจำนวนครบตามเกณฑ์ 
1.2 อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์มีภาระงานตามเกณฑ์และมีผลงานทางวิชาการ 
1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 
1.4 มีการดำเนินการครบถ้วนตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินการเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการสอน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์

การเรียนรู้ 
2.2 ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติ 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อม 

3.1.1 มีการจัดระบบการรบันักศึกษาเพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อม โดยการทดสอบทั้งความรู้ด้าน
การวิจัย ทัศนคติ และบุคลิกภาพ 

3.1.2 มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ที่จำเป็นต่อการศึกษาใน
หลักสูตร 

3.2 การควบคุมดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาและการควบคุมดูแลการให้
คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

3.2.1 จัดระบบการดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กำหนดการจัด
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้คำปรึกษาทั้งด้านงานวิจัย แผนการเรียน ทักษะการเรียน  ทักษะการทำงานด้าน
งานวิจัย การเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดช่องทางการสื่อสาร และจัด
เวลาในการพบปะนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 

3.2.2 จัดระบบการดูแลให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การจัด
กิจกรรมเสริมความรู้ จัดประสบการณ์แหล่งค้นคว้าข้อมูลทั้งในและต่างประเทศที่มีมาตรฐาน  การจัดคลินิกให้
คำปรึกษา และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ 
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3.2.3 จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการคิด 
วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

3.2.4 จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและจัดช่องทางรับข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย ์
 หลักสูตรมีการบริหารและพัฒนาอาจารย์เกี่ยวกับการรับอาจารย์ใหม่ มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่

เหมาะสม โปร่งใส มีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และมีการเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
4.1.1 กำหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด นอกจากนั้นยัง

ก ำห น ด ให้ ต้ อ ง มี ค ะ แ น น ท ด ส อ บ ค ว าม ส าม า ร ถ ภ าษ า อั ง ก ฤ ษ ได้ ต าม เก ณ ฑ์ ที่ ก ำห น ด ไว้  
ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ และมี
ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา มีความสามารถใช้สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
เช่น คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมการจัดการศึกษาและภาวะผู้นำ 

4.1.2 ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์ 
4.1.3 สืบค้นประวัติ วุฒิการศึกษาที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน และคุณสมบัติของผู้สมัครจาก

แหล่งข้อมลูที่เชื่อถือได้อย่างเป็นระบบและมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นธรรม  
4.1.4 ทดสอบความสามารถในการสอน ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ และการใช้สื่อการเรียน

การสอนที่ทันสมัย 
4.1.5 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

4.2 การคัดเลือกอาจารย ์คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา 
หลักสูตรมีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้มีคุณสมบัติและมีความเชี่ยวชาญ หรือ

ประสบการณ์ด้านหลักสูตรการสอน ทางด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และทางการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลอ่ืน ๆ ที่เกียวข้อง รวมถึงงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา 

4.3 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงานและพัฒนาความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย ์

4.3.1 อาจ ารย์ ร่ ว ม กั บ ผู้ เรี ย น ป ระ เมิ น ก ารจั ด ก าร เรี ย น ก ารส อ น เมื่ อ สิ้ น สุ ด ราย วิ ช า 
ทุกรายวิชา และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการทำงาน การสอน และการวิจัย 

4.3.2 เมื่ อ สิ้ น สุ ด ปี ก ารศึ กษ ามี ก ารป ร ะชุ ม อ าจ ารย์ ให้ มี ส่ วน ร่ ว ม ใน การป ระ เมิ น ผ ล 
การปฏิบัติงาน และกำกับติดตามการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
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4.3.3 ให้อาจารย์ได้มีการวางแผนความต้องการในการพัฒนาตนเอง โดยรวบรวมเป็นแผนพัฒนา
ประจำปี เพ่ือให้การสนับสนุนงบประมาณได้เหมาะสม 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
5.1 มีการออกแบบหลักสู ตร ควบคุม  กำกับการจั ดทำรายวิช าต่ า งๆ  ให้ มี เนื้ อห าที่ ทั นส มัย 

เท่าทันต่อยุคศตวรรษที ่21  
5.2 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับความ

เชี่ยวชาญของคณาจารย์ 
5.3 มี ก า ร ป ร ะ เมิ น ผู้ เ รี ย น  ก ำ กั บ ให้ มี ก า ร ป ร ะ เมิ น ต า ม ส ภ า พ จ ริ ง  มี วิ ธี ก า ร ป ร ะ เมิ น 

ที่หลากหลายและกำกบัติดตามการประเมินอย่างต่อเนื่อง  
5.4 กำหนดให้ผู้สอนมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้วิธีสอน เทคนิคการ

สอน และรูปแบบการสอนใหม่ๆ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงความเชื่อมโยงเนื้อหาสาระจากการ
เรียนรู้สู่กระบวนการทำวิจัย 

5.5 จัดระบบการดูแลวิทยานิพนธ์ ทั้งการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การช่วยเหลือ กำกับ ติดตามและการประเมินในการทำวิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้า
ของการทำวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดรายวิชาที่สอดคล้องบูรณาการสู่การวิจัย จัดคลินิกเสริมทักษะ
วิทยานิพนธ์ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งเสริมให้อาจารย์และ
นักศึกษาทำแผนการทำวิทยานิพนธ์  

5.6 กำหนดให้ผู้สอนมีการประเมินผลให้ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
มีการใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และมีการทวนสอบ ทบทวนแนวทางการประเมินเพ่ือปรับปรุงให้
เหมาะสม 

5.7 ประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะๆ และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรทั้งแผนการจัด
รายวิชาที่เอ้ือต่อการทำวิจัย การปรับ/เพิ่มเนื้อหา/คำอธิบายรายวิชาให้มีความทันสมัย 

5.8 มีผลการดำเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรกำหนดกระบวนการการดำเนินงานเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอและมีคุณภาพ
พร้อมใช้งาน มีแหล่งค้นคว้าข้อมูล และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการใช้อินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมและเอ้ือต่อ
การค้นคว้าข้อมูลด้านการวิจัยของนักศึกษา  รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ 
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7. ตัวบ่งชีผ้ลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งชีผ้ลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีที่ 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทกุรายวิชา 

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กำหนดในมคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี)ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรบัปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
การประเมินกลยุทธ์การสอนจะแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
1) ช่วงก่อนการสอน ให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยอาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญดา้นหลักสูตรหรือวิธีการสอน  
2) ช่วงหลังการสอน ให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยบัณฑิต และการวิเคราะห์ผลการ

เรียนของบัณฑิต ด้านกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง ทำโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง และกำหนดให้ประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมินทุกปลายภาคการศึกษา หรือ 
2) การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ผู้สอน หรือ 
3) การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคยีงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข้อมลูจาก 
1)  นักศึกษาปัจจุบัน  โดยใช้แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน/นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

เกี่ยวกับความคาดหวังจากหลักสูตร และแนวทางการนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ จากหลักสูตร
ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ หรือพัฒนางานในหน่วยงานของตนเองในอนาคต 

2) บัณฑิตใหม่ โดยใช้แบบสอบถามบัณฑิตที่สำเร็จในหลักสูตรเกี่ยวกับการมีงานทำ และความสอดคล้อง
ของลักษณะงานกับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ ทีไ่ดร้บัจากหลักสูตร 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  โดยการพิจารณาและประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร   

4) ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการพิจารณาและประเมินหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และผู้ประเมิน
ภายนอก 

5) สถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ต้องผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามที่หลักสูตร

กำหนด 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร โดยการรวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการ

ประเมินจากนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือทำการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด  เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ซึ่งการวิเคราะห์
ทบทวนข้อมูลข้างต้น ดำเนินการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และอาจเสนอคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให้ทราบผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการวางแผนปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป 
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