หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อย่อ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อย่อ (อังกฤษ):

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
Doctor of Philosophy Program in Color Science and Human
Vision
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์)
ปร.ด. (วิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์)
Doctor of Philosophy (Color Science and Human Vision)
Ph.D. (Color Science and Human Vision)

3. วิชาเอก
วิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต)
แบบ 2.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต)
แบบ 2.2 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต (ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต)
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ
แบบ 1.1 หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปีและใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
แบบ 2.1 หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปีและใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
แบบ 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 4 ปีและใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
2. ภาษาที่ใช้
ภาษาอังกฤษ
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3. การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และต้องผ่านเกณฑ์
มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมี
คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง และ
ลงนามความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการทําวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
5. การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสีและการมองเห็น ของ
มนุษย์
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
9 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...........
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ ................................... วันที่..................................................................................
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ ...............................................
วันที่.....................................................................................
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขาวิชา
วิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ ในปีการศึกษา 2558
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักจัดการและนักสื่อสารด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
8.2 นักออกแบบด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
8.3 นักวิจัยด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
8.4 อาจารย์และนักวิชาการด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
8.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
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9. ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1

2.

ชื่อ-สกุล
นายอุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์*

Prof.Mitsuo Ikeda

ตําแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ - สาขาวิชา

สําเร็จจาก

ปีที่จบ

Ph.D. (Integrated Science and

Ritsumeikan University, Shiga,

2553

Engineering)

Japan

M.E. (Electronic Engineering and

Ritsumeikan University, Shiga,

Communication)

Japan

วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2541

Ph.D (Engineering)

University of Rochester,

2505

2549

New York, USA
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นายกิติโรจน์ รัตนเกษมสุข

อาจารย์

B.Eng. (Engineering)

Osaka University, Japan

2498

Ph.D. (Integrated Science and

Ritsumeikan University, Shiga,

2550

Engineering)

Japan

วท.ม.(เทคโนโลยีทางภาพ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545

วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

2540

คุณทหารลาดกระบัง
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นางสาวจันทร์ประภา

อาจารย์

พ่วงสุวรรณ

วท.ด. (เทคโนโลยีทางภาพ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555

ค.อ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

2548

ธนบุรี
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นางสาวคณากาญจน์ รักไพฑูรย์

อาจารย์

วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2543

Ph.D. (Image Material Science)

Chiba University, Chiba, Japan

2556

M.FA. (Fine Arts and Design)

Tokai University, Tokyo, Japan

2551

ศศ.บ. (การถ่ายภาพ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

2545

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หมายเหตุ : * ประธานหลักสูตร

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ประเทศไทยจะต้องเผชิญ
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็น
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึง
จําเป็นต้องนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศเข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อม
ให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดแนวคิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่ส่งเสริมการใช้ความคิด
สร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคผลิต
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การศึกษาเป็นเครื่องมือหรือกระบวนการสําคัญในการพัฒนาคน ทั้งในด้านความรู้ ความพยายาม
ความคิด รวมทั้งพฤติกรรม เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรม คุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวเป็นปัจจัยและพลัง
ความ
สําคัญในการพัฒนาประเทศทุกด้าน ยิ่งสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันที่ทวี
รุนแรงขึ้น คุณภาพของคนก็ยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้น การเรียนรู้จึงเป็นเรื่องที่จําเป็นและการเรียนรู้ซึ่งมี
หลากหลายรูปแบบจะต้องมีการผสมผสานกัน เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพคนได้อย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรในภาคการศึกษาในระดับอุดมศึกษารวมทั้งบุคลากรในสถานประกอบการ เพื่อให้มี
กระบวนการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่บุคคลอื่น หลักสูตรนี้มุ่งสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ มีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ สามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้จากการวิจัย นําไปสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการด้านสังคมและวงการอุตสาหกรรมได้
12 ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้น จึง
มีแนวทางการพัฒนาของหลักสูตร ดังนี้
12.1.1 หลักสู ตรต้องมีการปรั บปรุง เปลี่ย นแปลง และพั ฒนาให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
12.1.2 ต้องสร้างหลักสูตรให้มมี าตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
12.1.3 หลักสูตรต้องพัฒนาให้บัณฑิตมีความสามารถในการค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และแก้ปัญหา
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม
12.1.4 หลักสูตรต้องพัฒนาให้บัณฑิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้เป็นมาตรฐาน แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสําหรับสังคม และดํารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ มี
ความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้
12.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพ คุณลักษณะ คุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคมใน
ประเทศและความต้องการในระดับนานาชาติ
12.2.2 รับผิดชอบในการระดมสรรพกําลังเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนให้บัณฑิตมีความพร้อมในการ
เรียนทุกด้าน
12.2.3 หลักสูตรสามารถพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้นําเชิงวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม
หรือชุมชน
12.2.4 หลักสูตรสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในระหว่างคณาจารย์และผู้เรียนระหว่าง
สถาบันในประเทศและต่างประเทศ เพื่อปรับระดับมาตรฐานการศึกษาให้เป็นสากล และแลกเปลี่ยนแรงงานกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุ่มวิชา
รายวิชา
หลักสูตร
พื้นฐานวิชาชีพ
08-888-208 วิทยาการและ
เทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีสี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอืน่ ต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งเน้นการพัฒนากําลังคนให้ทําวิจัยด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ ในสถาบันการศึกษา
และสถานประกอบการ เพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจัย ในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มี
ทักษะด้านวิชาชีพสู่มาตรฐานในระดับสากล
1.2 ความสําคัญ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ มีความสําคัญ ดังนี้
1) คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กําหนด
นโยบายยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ โดยมี
เป้าหมายเพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการทําวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นร้อยละ
1.0 ภายในปีพ.ศ. 2559 และร้อยละ 2.0 ภายในปีพ.ศ. 2564 โดยมีสัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชนและ
ภาครัฐเพิ่มขึ้นเป็น 70:30 และแผนการเพิ่มจํานวนบุคลากรวิจัยต่อจํานวนประชากรจาก 6 คนต่อประชากร
10,000 คนเป็น 15 คนต่อประชากร 10,000 คนภายในปีพ.ศ. 2559 และ 25 คนต่อประชากร 10,000 คน
ภายในปีพ.ศ. 2564
2) การประมาณการความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute: TDRI) และ สวทน. สรุปว่า
ประเทศไทยมีความต้องการกําลังคนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการกําลังคนในปริมาณที่สูงมาก โดยในปี พ.ศ.2559 ความต้องการ
กําลังคนระดับปริญญาเอกสูงถึง 4,007 คน ในขณะที่ในปี พ.ศ.2554 ที่ผ่านมาสามารถผลิตกําลังคนระดับ
ปริญญาเอก 568 คนเท่านั้น ซึ่งหากไม่มีการเร่งสร้างกําลังคนระดับปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตั้งแต่บัดนี้ จะทําให้กําลังคนไม่เพียงพอกับความต้องการในอนาคต อีกทั้งจากการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจจากสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for
Management Development: IMD) และการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum:
WEF) มีข้อสรุปตรงกันว่า ประเทศไทยยังมีจุดด้อยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นจึงจําเป็นต้องเพิ่ม
จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
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3) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดในศตวรรษที่ 21 ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบวิถีชีวิตของมนุษย์ ตลอดจนระบบการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ไปสู่ยุคดิจิทัล แต่ทว่าการศึกษาค้นคว้าและ
วิจัยด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ (Color science and human vision) ยังมีอยู่น้อยมาก
โดยศาสตร์แขนงนี้มุ่งเน้นการศึกษาการตอบสนองของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้สูงวัย ซึ่งสังคมโลกกําลังก้าวเข้าสู่สังคมแห่งผู้สูงวัย รวมถึงประเทศไทยซึ่งมี
อัตราส่วนของประชากรผู้สูงวัยถึงร้อยละ 20 ในปัจจุบัน ดังนั้นการเรียนรู้ศาสตร์ดังกล่าวจึงมีความจําเป็น
และสําคัญอย่างยิ่ง และจะเป็นสะพานเชื่อมโยงไปสู่การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสนองตอบ
ต่อวิถีการดํารงชีวิตและเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับการพัฒนาสังคม
มนุษย์อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ที่เร่งการ
พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสั งคมที่ อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ โดยพัฒนาความรู้ ด้านวิ ทยาศาสตร์ ใ ห้
ประชาชนได้ใช้ในชีวิตประจําวัน ให้ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาติ
4) จากการสืบค้นเบื้องต้นพบว่าสาขาวิชาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ เป็นหลักสูตร
ที่ยังไม่มีการเรียนการสอนในประเทศไทย มีหลักสูตรที่ใกล้เคียงเพียงแห่งเดียวเท่านั้น จึงยังไม่สามารถผลิต
นักวิจัยด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ได้เพียงพอกับความต้องการ
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อกําหนดคุณลักษณะดุษฎีบัณฑิตอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของ
ชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยบูรณาการวัตถุประสงค์ให้ดุษฎีบัณฑิตมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคม และประเทศ
1.3.2 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรอบรู้ทางวิชาการ และทักษะทางปัญญาด้านวิทยาการสีและการ
มองเห็นของมนุษย์ สามารถนําไปใช้ประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี วิเคราะห์ปัญหา กําหนดมาตรฐานและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ สู่การวิจั ย พั ฒนาสร้ างองค์ ความรู้แ ละนวัต กรรมใหม่ ๆ โดยใช้กระบวนการ
วิทยาศาสตร์ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทสังคมในปัจจุบัน
1.3.3 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้าความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และภาษาต่างประเทศได้ มีความสามารถในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเชี่ยวชาญเพื่อรองรับการเกิด
ประชาคมอาเซียน รวมทั้ง อาเซียน+3 และ อาเซียน+6 ในอนาคตอันใกล้
1.3.4 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถเสนอผลงานวิจัย หรือนําเสนอผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
1.3.5 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการนําความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน
วิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
วงการอุตสาหกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
1.3.6 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถด้านบริหารจัดการและการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม มีวิสัยทัศน์ในด้านการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต สามารถบูรณาการความรู้ด้าน
วิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

6

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาการสี แ ละการมองเห็ น ของมนุ ษ ย์ มี แ ผนพั ฒ นา
ปรับปรุงมีรายละเอียดของแผนพัฒนา กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุงดังนี้
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานไม่ต่ํากว่าที่ สกอ.
กําหนด
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และตลาดแรงงานใน
ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ

- ติดตามประเมินการใช้หลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอ
- ปรับปรุงลักสูตรทุกๆ ปี
- พัฒนาหลักสูตร โดยมีพื้นฐานจาก
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยสากล
- สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
- สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ
หรือมหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัย

- รายงานการประเมินการใช้
หลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง
- จํานวนงานวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก
- รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
- เครือข่ายหรือหน่วยงาน
ภายนอกที่มีสว่ นในการปรับปรุง
หลักสูตร

3. พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและวิจัย

- สนับสนุนการฝึกอบรมด้านการเรียน - จํานวนผลงานวิจยั ที่เผยแพร่
การสอน การประเมินผล และวิชาชีพ ต่อที่ประชุมวิชาการ / บทความ
วิชาการเพิ่มขึ้น
อื่น ๆ
- สนับสนุนการทํางานวิจัย เพื่อพัฒนา - จํานวนอาจารย์ที่เข้ารับการ
อบรมสัมมนาทางวิชาชีพ
คุณภาพงานวิจัย
หรือดูงานทางวิชาการ
- มีการจัดสรรทุนให้นักศึกษา นําเสนอ - จํานวนผลงานวิจยั ที่เผยแพร่
ต่อที่ประชุมวิชาการ / บทความ
ผลงานในการประชุมวิชาการ เพื่อ
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้
วารสารวิชาการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ด้านการวิจัย
- เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ
เกี่ยวกับการวิจัย และเทคโนโลยีใหม่

4. พัฒนาผู้เรียน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจั ด การศึ ก ษาเป็ น ระบบทวิ ภ าค ปี ก ารศึ ก ษาหนึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ
ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ง)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – เมษายน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แบบ 1.1 แบบทําวิทยานิพนธ์อย่างเดียวและ
แบบ 2.1 แบบลงเรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ์
1. สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาการสีและการ
มองเห็นของมนุษย์
2. ผู้สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของ
มนุษย์ จะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานโดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตโดยเลือกรายวิชาจากหมวดวิชา
เฉพาะสาขาวิชาและเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
3. คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ เป็ น ไปตามประกาศ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี
หรือคณะอนุกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์
สมัครเข้าศึกษาได้ หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
แบบ 2.2 แบบลงเรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ์สําหรับผู้สําเร็จปริญญาบัณฑิต
1. สํ า เร็ จ ปริญ ญาบั ณ ฑิ ตด้ านวิ ท ยาศาสตร์ใ นสาขาที่ เกี่ย วข้ อ งด้ า นวิท ยาการสี แ ละการ
มองเห็นของมนุษย์ และสําเร็จปริญญาบัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยม
2. ผู้สําเร็จปริญญาบัณฑิตในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
จะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานโดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตโดยเลือกรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาและเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการประจําหลักสูตร และสําเร็จปริญญาบัณฑิตด้วยคะแนน
เกียรตินิยม
3. คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ เป็ น ไปตามประกาศ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี จ ะ
ประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะอนุกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี สาขาวิชา
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
1. การปรับตัวในด้านการเรียนและการบริหารเวลาที่นักศึกษาต้องค้นคว้าด้วยตนเอง
2. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ
3. ความรู้ด้านการวิจัยไม่เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อแนะนําการวางแผนการเรียน
2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน ทําหน้าที่แนะนําและให้คําปรึกษา รวมทั้งติดตาม
ผลการเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
3. ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที่คณะ/มหาวิทยาลัยจัดให้
4. ให้นักศึกษาเข้าร่วมศึกษาหรืออบรมด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือที่นักศึกษาสนใจ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2557 2558 2559 2560 2561
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

5
5
-

5
5
10
-

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
ค่าสนับสนุนการศึกษา
สอบวัดคุณสมบัติ
รวมรายรับ

2557
500,000
400,000
125,000
1,025,000

5
5
5
15
5

ปีงบประมาณ
2559

2558
1,000,000
800,000
250,000
2,050,000
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1,500,000
120,000
375,000
3,075,000

5
5
5
15
5

5
5
5
15
5

2560

2561

1,500,000
120,000
375,000
3,075,000

1,500,000
120,000
375,000
3,075,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
(รวม ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
(รวม ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนักศึกษา

ปีงบประมาณ
2559
2560

2557

2558

2561

100,000
300,000
125,000
525,000

200,000
300,000
250,000
750,000

300,000
300,000
375,000
975,000

300,000
300,000
375,000
975,000

300,000
300,000
375,000
975,000

100,000
100,000
625,000
5

100,000 100,000
100,000 100,000
850,000 1,075,000
10
15

100,000
100,000
1,075,000
15

100,000
100,000
1,075,000
15

71,667

71,667

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
125,000

85,000

71,667

*หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาประมาณ 85,000 บาทต่อปี
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาคและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
2.7.1 การจัดการศึกษา ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีการศึกษา
หนึ่ ง ออกเป็ น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ ซึ่ ง 1 ภาคการศึ ก ษาปกติ มี ร ะยะเวลาในการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า
15 สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับใช้เวลา
6-9 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
2.7.2 การคิดหน่วยกิต
2.7.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอด
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.7.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือปฏิบัติ 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติ หรือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.7.2.3 การค้นคว้าอิสระ ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.7.2.4 ดุษฎีนิพนธ์ ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชาต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรและ
ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2549
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2.9 การทําวิจัยในต่างประเทศ
นักศึกษาที่ผ่านการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว สามารถทําวิจัยในต่างประเทศได้
ทั้งนี้ต้องอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการประจําหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต
แบบ 1.1 รวมตลอดหลักสูตร
48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 รวมตลอดหลักสูตร
48 หน่วยกิต
แบบ 2.2 รวมตลอดหลักสูตร
72 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการทําวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
แบบ 1.1 สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตตามข้อกําหนดในข้อ
2.2 แบบ 1.1
1. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
6 (S) หน่วยกิต
2. ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาทีม่ ีการลงเรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งแบบออกได้เป็น
2 แผนการศึกษา คือ
แบบ 2.1 สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตตามข้อกําหนดในข้อ
2.2 แบบ 2.1
1. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
6 (S) หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
12 หน่วยกิต
3. ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต
แบบ 2.2 สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตตามข้อกําหนดในข้อ 2.2
แบบ 2.2
8 (S) หน่วยกิต
1. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
24 หน่วยกิต
3. ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
หมายเหตุ
1. การรับนักศึกษาให้เข้าศึกษาแบบใด อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
2. สําหรับผู้เข้าศึกษาแบบ 1.1 คณะกรรมการประจําหลักสูตรอาจกําหนดให้เรียนรายวิชา
เพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทําวิทยานิพนธ์ ตามความเห็นชอบของ
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการประจําหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิต ประเมินผลเป็น “ผ่าน”
หรือ “ไม่ผ่าน” (Satisfactory/Unsatisfactory, S/U)
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3.1.3 รหัสและรายวิชา
ความหมายของตัวเลขรหัสรายวิชา
การกําหนดรหัสรายวิชา ในหลักสูตร ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งจําแนกตามแผนภูมิ
ต่อไปนี้
คณะ
ภาควิชา/สาขา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ปีที่ควรศึกษา
ลําดับที่ของรายวิชา

XX - X X X - X X X
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ตําแหน่งที่ 1-2
หมายถึง
2. ตําแหน่งที่ 3
หมายถึง
3. ตําแหน่งที่ 4
หมายถึง
4. ตําแหน่งที่ 5
หมายถึง
5. ตําแหน่งที่ 6
หมายถึง
6. ตําแหน่งที่ 7-8
หมายถึง

คณะ
ภาควิชา/สาขา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ปีที่ควรศึกษา
ลําดับที่ของรายวิชา

ความหมายของเลขรหัสการจัดชั่วโมงเรียน
หน่วยกิต
ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา

X

(X - X - X)
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1. หมวดวิชาบังคับ (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)
รายวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาแบบ 1.1 2.1 และ 2.2
08-740-801 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 1
Seminar in Color Science and Human Vision 1
08-740-802 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 2
Seminar in Color Science and Human Vision 2
08-740-803 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 3
Seminar in Color Science and Human Vision 3
08-740-804 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 4
Seminar in Color Science and Human Vision 4
08-740-805 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 5
Seminar in Color Science and Human Vision 5
08-740-806 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 6
Seminar in Color Science and Human Vision 6
รายวิชาบังคับเฉพาะนักศึกษาแบบ 2.2
08-740-807 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 7
Seminar in Color Science and Human Vision 7
08-740-808 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 8
Seminar in Color Science and Human Vision 8

1 (0-3-9)
1 (0-3-9)
1 (0-3-9)
1 (0-3-9)
1 (0-3-9)
1 (0-3-9)

1 (0-3-9)
1 (0-3-9)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาแบบ 2.1 และแบบ 2.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้ครบ
อย่างน้อย 12 หน่วยกิตและ 24 หน่วยกิตตามลําดับ
08-740-809 การรับรู้สีของมนุษย์
3 (3-0-9)
Human Color Perception
08-740-810 จิตวิทยาฟิสิกส์การมองเห็น
3 (3-0-9)
Visual Psychophysic Methodology
08-740-811 ระเบียบวิธีวิจัย*
3 (3-0-9)
Research Methodology
08-740-812 สถิติเพื่อการวิจัย*
3 (3-0-9)
Statistics for Research
08-740-813 การวัดค่าแสงและสี
3 (3-0-9)
Photometry and Colorimetry
08-740-814 การประยุกต์งานสี
3 (3-0-9)
Color Applications
08-740-815 การออกแบบสีเพื่อมวลชน
3 (3-0-9)
Color Universal Design
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08-740-816 เทคโนโลยีการสร้างภาพสี
3 (3-0-9)
Color Imaging Technology
08-740-817 การประมวลทัศนสนเทศ
3 (3-0-9)
Visual Information Processing
08-740-818 สภาวะแวดล้อมการมองเห็น
3 (3-0-9)
Visual Environment
08-740-819 เทคโนโลยีการสร้างภาพขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Imaging Technology
08-740-820 ระบบการจัดการสีเพื่อการสร้างภาพ
3 (3-0-9)
Color Management System for Imaging
08-740-821 เอกัตศึกษาด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
3 (3-0-9)
Individual Study in Color Science and Human Vision
08-740-822 หัวข้อวิจัยด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ในปัจจุบัน 1
3 (3-0-9)
Current Research Topics in Color Science and Human Vision 1
08-740-823 หัวข้อวิจัยด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ในปัจจุบัน 2
3 (3-0-9)
Current Research Topics in Color Science and Human Vision 2
* สําหรับผู้เข้าศึกษาแบบ 2.2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้
3. ดุษฎีนิพนธ์
08-740-824 ดุษฎีนิพนธ์ (นักศึกษาแบบ 2.1)
36 (0-0-72)
Doctoral Dissertation (Plan 2.1)
08-740-825 ดุษฎีนิพนธ์ (นักศึกษาแบบ 1.1 และ 2.2)
48 (0-0-96)
Doctoral Dissertation (Plan 1.1 and 2.2)
หมายเหตุ
1. นักศึกษาในทุกแผนการศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต
2. ผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐาน
โดยไม่นับหน่วยกิต และต้องมีผลการเรียนระดับ S ในรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชาที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําหลักสูตร
3. นักศึ กษาแบบ 2.2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 08-740-811 ระเบียบวิ ธีวิจั ย (Research
Methodology) และรายวิชา 08-740-812 สถิติเพื่อการวิจัย (Statistics for Research)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แบบ 1 เป็นแบบการศึกษาที่เน้นการทําดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว
แบบ 1.1 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี
08-740-801 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 1
1
0
08-740-825 ดุษฎีนิพนธ์
8
0
หน่ยกิตรวม
9
0

ปฏิบัติ
3
0
3

ศึกษาด้วยตนเอง
9
16
25

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี
08-740-802 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 2
1
0
08-740-825 ดุษฎีนิพนธ์
8
0
หน่วยกิตรวม
9
0

ปฏิบัติ
3
0
3

ศึกษาด้วยตนเอง
9
16
25

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี
08-740-803 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 3
1
0
08-740-825 ดุษฎีนิพนธ์
8
0
หน่วยกิตรวม
9
0

ปฏิบัติ
3
0
3

ศึกษาด้วยตนเอง
9
16
25

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี
08-740-804 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 4
1
0
08-740-825 ดุษฎีนิพนธ์
8
0
หน่วยกิตรวม
9
0

ปฏิบัติ
3
0
3

ศึกษาด้วยตนเอง
9
16
25

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี
08-740-805 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 5
1
0
08-740-825 ดุษฎีนิพนธ์
8
0
หน่วยกิตรวม
9
0

ปฏิบัต
3
0
3

ศึกษาด้วยตนเอง
9
16
25

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี
08-740-806 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 6
1
0
08-740-825 ดุษฎีนิพนธ์
8
0
หน่วยกิตรวม
9
0
รวมรายวิชาที่นับหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

ปฏิบัติ
3
0
3
48

ศึกษาด้วยตนเอง
9
16
25
หน่วยกิต

หมายเหตุ จํานวนหน่วยกิตของวิชาดุษฎีนิพนธ์ที่นักศึกษาลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาได้พิจารณาจากผลการเรียนและความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ที่
นักศึกษาได้นําเสนอ
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แบบ 2 เป็นแบบการศึกษาที่มีการลงเรียนรายวิชาและดุษฎีนิพนธ์
แบบ 2.1 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี
เลือกจากหมวดวิชาเฉพาะ
3
3
เลือกจากหมวดวิชาเฉพาะ
3
3
เลือกจากหมวดวิชาเฉพาะ
3
3
สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 1
1
0
หน่วยกิตรวม 10
9

ปฏิบัติ
0
0
0
3
3

ศึกษาด้วยตนเอง
9
9
9
9
36

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี
08-740-xxx เลือกจากหมวดวิชาเฉพาะ
3
3
08-740-802 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 2
1
0
08-740-824 ดุษฎีนิพนธ์
4
0
หน่วยกิตรวม
8
3

ปฏิบัติ
0
3
0
3

ศึกษาด้วยตนเอง
9
9
8
26

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี
08-740-803 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 3
1
0
08-740-824 ดุษฎีนิพนธ์
8
0
หน่วยกิตรวม
9
0

ปฏิบัติ
3
0
3

ศึกษาด้วยตนเอง
9
16
25

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี
08-740-804 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 4
1
0
08-740-824 ดุษฎีนิพนธ์
8
0
หน่วยกิตรวม
9
0

ปฏิบัติ
3
0
3

ศึกษาด้วยตนเอง
9
16
25

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี
08-740-805 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 5
1
0
08-740-824 ดุษฎีนิพนธ์
8
0
หน่วยกิตรวม
9
0

ปฏิบัติ
3
0
3

ศึกษาด้วยตนเอง
9
16
25

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี
08-740-806 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 6
1
0
08-740-824 ดุษฎีนิพนธ์
8
0
หน่วยกิตรวม
9
0
รวมรายวิชาที่นับหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

ปฏิบัติ
3
0
3
48

ศึกษาด้วยตนเอง
9
16
25
หน่วยกิต

08-740-xxx
08-740-xxx
08-740-xxx
08-740-801

หมายเหตุ จํานวนหน่วยกิตของวิชาดุษฎีนิพนธ์ที่นักศึกษาลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาได้พิจารณาจากผลการเรียนและความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ที่นักศึกษา
ได้นําเสนอ
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แบบ 2 เป็นแบบการศึกษาที่มีการลงเรียนรายวิชาและดุษฎีนิพนธ์
แบบ 2.2 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
08-740-811
08-740-xxx
08-740-xxx
08-740-801

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี
ระเบียบวิธีวิจัย
3
3
เลือกจากหมวดวิชาเฉพาะ
3
3
เลือกจากหมวดวิชาเฉพาะ
3
3
สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 1
1
0
หน่วยกิตรวม
10
9

ปฏิบัติ
0
0
0
3
3

ศึกษาด้วยตนเอง
9
9
9
9
36

08-740-812
08-740-xxx
08-740-xxx
08-740-802

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี
สถิติเพื่องานวิจัย
3
3
เลือกจากหมวดวิชาเฉพาะ
3
3
เลือกจากหมวดวิชาเฉพาะ
3
3
สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 2
1
0
หน่วยกิตรวม
10
9

ปฏิบัติ
0
0
0
3
3

ศึกษาด้วยตนเอง
9
9
9
9
36

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี
08-740-xxx เลือกจากหมวดวิชาเฉพาะ
3
3
08-740-803 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 3
1
0
08-740-825 ดุษฎีนิพนธ์
8
0
หน่วยกิตรวม
12
3

ปฏิบัติ
0
3
0
3

ศึกษาด้วยตนเอง
9
9
16
34

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี
08-740-xxx เลือกจากรายวิชาเฉพาะ
3
3
08-740-804 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 4
1
0
08-740-825 ดุษฎีนิพนธ์
8
0
หน่วยกิตรวม
12
3

ปฏิบัติ
0
3
0
3

ศึกษาด้วยตนเอง
9
9
16
34

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี
08-740-805 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 5
1
0
08-740-825 ดุษฎีนิพนธ์
8
0
หน่วยกิตรวม
9
0

ปฏิบัติ
3
0
3

ศึกษาด้วยตนเอง
9
16
5

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี
08-740-806 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 6
1
0
08-740-825 ดุษฎีนิพนธ์
8
0
หน่วยกิตรวม
9
0

ปฏิบัติ
3
0
3

ศึกษาด้วยตนเอง
9
16
25

ปีที่4 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี
08-740-807 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 7
1
0
08-740-825 ดุษฎีนิพนธ์
8
0
หน่วยกิตรวม
9
0

ปฏิบัติ
3
0
3

ศึกษาด้วยตนเอง
9
16
25
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หน่วยกิต ทฤษฎี
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
08-740-808 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 8
1
0
08-740-825 ดุษฎีนิพนธ์
8
0
หน่วยกิตรวม
9
0
รวมรายวิชาที่นับหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

3
0
3
72

9
16
25
หน่วยกิต

หมายเหตุ จํานวนหน่วยกิตของวิชาดุษฎีนิพนธ์ที่นักศึกษาลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาได้พิจารณาจากผลการเรียนและความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ที่นักศึกษา
ได้นําเสนอ
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
08-740-801 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 1
1 (0-3-9)
Seminar in Color Science and Human Vision 1
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การนําเสนอและอภิปรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
ด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
Literature reviews, presentation and discussion of researches and academic
articles in color science and human vision
08-740-802 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 2
1 (0-3-9)
Seminar in Color Science and Human Vision 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การนําเสนอและอภิปรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
ด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
Literature reviews, presentation and discussion of researches and academic
articles in color science and human vision
08-740-803 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 3
1 (0-3-9)
Seminar in Color Science and Human Vision 3
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การนําเสนอ อภิปราย และวิเคราะห์งานวิจัยและบทความ
ทางวิชาการด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
Literature reviews, presentation, discussion and analysis of researches and
academic articles in color science and human vision
08-740-804 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 4
1 (0-3-9)
Seminar in Color Science and Human Vision 4
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การนําเสนอ อภิปราย และวิเคราะห์งานวิจัยและบทความ
ทางวิชาการด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
Literature reviews, presentation, discussion and analysis of researches and
academic articles in color science and human vision
08-740-805 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 5
1 (0-3-9)
Seminar in Color Science and Human Vision 5
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การนําเสนอ อภิปราย วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัย
และบทความทางวิชาการด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
Literature reviews, presentation, discussion, analysis and synthesis of
researches and academic articles in color science and human vision
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08-740-806 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 6
1 (0-3-9)
Seminar in Color Science and Human Vision 6
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การนําเสนอ อภิปราย วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัย
และบทความทางวิชาการด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
Literature reviews, presentation, discussion, analysis and synthesis of
researches and academic articles in color science and human vision
08-740-807 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 7
1 (0-3-9)
Seminar in Color Science and Human Vision 7
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การนําเสนอ อภิปราย วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัย
และบทความทางวิชาการด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
Literature reviews, presentation, discussion, analysis and synthesis of
researches and academic articles in color science and human vision
08-740-808 สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 8
1 (0-3-9)
Seminar in Color Science and Human Vision 8
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การนําเสนอ อภิปราย วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัย
และบทความทางวิชาการด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
Literature reviews, presentation, discussion, analysis and synthesis of
researches and academic articles in color science and human vision
หมายเหตุ นักศึกษาแบบ 1.1 และ 2.1 ลงทะเบียนรายวิชาสัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 1–6
ส่วนนักศึกษาแบบ 2.2 ลงทะเบียนรายวิชากสัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 1-8 โดยไม่นับ
หน่วยกิต
08-740-809 การรับรู้สีของมนุษย์
3 (3-0-9)
Human Color Perception
การรับรู้สีของมนุษย์ ทฤษฎีของนิวตัน ยัง วาลด์และวีเซิล ความไวสเปกตรัมของเซลล์รับสีชนิด
สั้น กลาง และยาวบนจอประสาทตา แบบจําลองไตรโครมาติกของยัง-เฮลมโฮลซ์ ทฤษฎีคู่สีตรง
ข้ามของเฮอริ่ง ความสําคัญของการรับรู้สี การปรากฏสีของวัตถุต่างๆ
Human color perception, theories of Newton, Young, Wald and Wiesel,
spectral sensitivity of L, M and S cones cells in the retina, trichromatic model
of Young-Helmholtz and opponent color theories of Hering, important color
perception, color appearance of objects
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08-740-810 จิตวิทยาฟิสิกส์การมองเห็น
3 (3-0-9)
Visual Psychophysic Methodology
ระเบี ย บวิ ธี ท างจิ ต วิ ท ยาฟิ สิ ก ส์ การวั ด ปริ ม าณทางจิ ต วิ ท ยาฟิ สิ ก ส์ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ประสาทสัมผัสทางการรับรู้สีและปฏิกิริยาตอบสนอง ขีดเริ่มเปลี่ยน และทฤษฎีทางจิตวิทยา
ฟิสิกส์ กฎของเวเบอร์ กฎของเฟคเนอร์ การประยุกต์เทคนิคทางจิตวิทยาฟิสิกส์ในงานด้าน
ต่างๆ
Psychophysic methodology, quantitative psychophysical measurement,
relationship between color sensation and perception and human responses,
thresholds and psychophysic theories, Weber’s law, Fechner’s law,
application of psychophysical techniques
08-740-811 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-9)
Research Methodology
ตรรกศาสตร์ การตั้งคําถามวิจัย การวิจัยประเภทต่างๆ ระเบียบวิธีวิจัย สถิติเชิงพรรณนา สถิติ
เชิงอนุมาน ประชากร การสุ่มตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง ความผิดพลาดและอคติในการวิจัย และ
การอ่านงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ
Logic, research question, categories of research, research methodology,
descriptive statistics, inferential statistics, population, sampling, sample size,
error and bias, critical appraisal
08-740-812 สถิติเพื่อการวิจัย
3 (3-0-9)
Statistics for Research
สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานที่ใช้กับงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การใช้สถิติเพื่อ
ความเหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรต่างๆ และเทคนิคอื่นๆ ที่เหมาะสมกับงานวิจัย
ทางวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
Descriptive statistics and inference statistics used in quantitative and
qualitative research studies, applications of statistics to analyze variable data
and suitable techniques for color science and human vision research
08-740-813 การวัดค่าแสงและสี
3 (3-0-9)
Photometry and Colorimetry
ทฤษฎีและหลักการวัดแสงและสีในเชิงกายภาพ การวัดแสงและสีที่อ้างอิงจากพื้นฐานความรู้
เกี่ยวกับระบบการมองเห็นของมนุษย์ การมองเห็นในสภาวะแสงน้อย การมองเห็นในสภาวะ
แสงปานกลาง และการมองเห็นในสภาวะแสงมาก ระบบกําหนดสี ระบบสีไตรสติมูลัส CIEXYZ การวัดค่าสีของสีโลหะ สีจากกระบวนการเรืองแสงและสีของแหล่งกําเนิดแสง
Theories and priciples of photometry and colorimetry, light and color
measurement based on human visual system, scotopic vision, mesopic
vision, photopic vision, color order system, CIE-XYZ tristimulus, color
measurement for metal color, fluorescent color and light source color
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08-740-814 การประยุกต์งานสี
3 (3-0-9)
Color Applications
การประยุกต์ความรู้เรื่องสี การวัดค่าสีเพื่อใช้ในงานด้านต่างๆ และการทําวิจัยเชิงประยุกต์
ทางด้านสีในผลิตภัณฑ์ต่างๆ
Applying color knowledge and color measurement to various work, applied
color researches for various products
08-740-815 การออกแบบสีเพื่อมวลชน
3 (3-0-9)
Color Universal Design
ทฤษฎีและหลักการออกแบบสีเพื่อมวลชน การออกแบบสีเพื่อตอบสนองการดํารงชีพของผู้ที่มี
ความบกพร่องด้านการมองเห็นและผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับความบกพร่องด้านการมองเห็น
ของมนุษย์ ความบกพร่องในการจําแนกสี ตาบอดสี ความแตกต่างระหว่างการมองเห็นของ
ผู้สูงอายุและผู้เยาว์ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน และการจัดสภาวะแวดล้อมต่างๆ
เพื่อให้เอื้อต่อการดํารงชีพของผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
Theories and priciples of color universal design, color design for visual
impaired person and elderly life, knowledge of human visual impairment,
deficiency of color discrimination, color blindness, differences between
young and elderly vision, user-friendly interface design for visual impaired
person, appropriate environmental setup to accommodate visual impaired
person
08-740-816 เทคโนโลยีการสร้างภาพสี
3 (3-0-9)
Color Imaging Technology
กระบวนการจัดการภาพดิจิทัล เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูล เทคโนโลยีโลกเสมือน เทคโนโลยี
การสร้างภาพสามมิติ ระบบการจัดการสีด้วยกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ และการสร้าง
ฐานข้อมูลภาพสีเพื่อใช้กับพิพิธภัณฑ์เสมือน
Digital image management process, data compression technology, virtual
reality technology, three-dimesion imaging technology, computational color
management system, constructing database of color imaging for virtual
museum
08-740-817 การประมวลทัศนสนเทศ
3 (3-0-9)
Visual Information Processing
ระบบการมองเห็น โครงสร้างและการทํางานของดวงตาและสมองในการรับรู้และตีความข้อมูล
ที่ผ่านเข้าสู่ระบบการมองเห็น กลไกการรับรู้ในระดับเซลล์รับความรู้สึกและในระดับการรู้จํา
พื้นที่การมองเห็น ความคมชัดของสายตา การปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความสว่างและความมืด
การเคลื่อนไหวของดวงตา ความคงที่ของความสว่าง กลไกระบบการรับรู้ในระดับสูง
Visual system, structure and function of the eye and brain in perceiving and
interpreting visual information, sensory level mechanism, receptive field,
visual acuity, light and dark adaptation, eye movement, lightness constancy,
high level mechanism
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08-740-818 สภาวะแวดล้อมการมองเห็น
3 (3-0-9)
Visual Environment
องค์ประกอบพื้นฐานทางด้านแสงและชนิดของแหล่งกําเนิดแสง ความส่องสว่างอุณหภูมิสี
ค่าดัชนีความถูกต้องในการมองเห็นสีภายใต้แหล่งกําเนิดแสงต่างๆ ขนาดพื้นที่การมองเห็น
เทคโนโลยีใหม่ ของแหล่งกําเนิดแสง ความสามารถในการจําแนกสีภายใต้สภาวะที่ต่างกัน
สภาวะแวดล้อมการมองที่เพิ่มความคมชัดของสายตา
Basic component of illumination, light source, luminance, color temperature,
color rendering index (CRI), visual field, new technology of light source, color
discrimination under different environments, viewing environment to improve
visual acuity
08-740-819 เทคโนโลยีการสร้างภาพขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Imaging Technology
หลักการ เทคโนโลยี และประเภท กระบวนการเกิดภาพ อุปกรณ์นําเข้าภาพ อุปกรณ์แสดงผล
ภาพ วัสดุในการสร้างภาพ ปัจจัยในการเกิดภาพและการสร้างภาพ การปรับตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆ
ตามมาตรฐานการสร้างภาพ สารให้สีสําหรับการสร้างภาพ และการเลือกใช้รูปแบบของการเกิด
ภาพให้เหมาะสม
Principles, technology, categories, imaging processes, image-input devices,
image-output devices, imaging materials, factors in the imaging appearance
and visualization, adjusting and setting equipment for imaging quality, color
substances for color imaging, selecting suitable patterns for color imaging
application
08-740-820 ระบบการจัดการสีเพื่อการสร้างภาพ
3 (3-0-9)
Color Management System for Imaging
ทฤษฎีสี การวัดสี การวิเคราะห์สีกับการมองเห็นในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน การเทียบสีด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ การปรับตั้งมาตรฐานของอุปกรณ์สร้างภาพสี การควบคุมคุณภาพภาพสี
และการผลิตภาพสีดิจิทัล
Color theories, color measurement, color and vision analysis in different
environments, computational color matching, standard adjustment of color
imaging device, color imaging quality control, digital imaing production
08-740-821 เอกัตศึกษาด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
3 (3-0-9)
Individual Study in Color Science and Human Vision
การวิจัยและพัฒนาขั้นสูงในหัวข้อคัดสรรด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
Advanced research and development of selected topics in color science and
human vision
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08-740-822 หัวข้อวิจัยด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ในปัจจุบัน 1
3 (3-0-9)
Current Research Topics in Color Science and Human Vision 1
ผลงานวิชาการขั้นสูงด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ที่ตีพิมพ์ในปัจจุบัน
Advanced academic work in color science and human vision currently
published
08-740-823 หัวข้อวิจัยด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ในปัจจุบัน 2
3 (3-0-9)
Current Research Topics in Color Science and Human Vision 2
ผลงานวิชาการขั้นสูงด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ที่ตีพิมพ์ในปัจจุบัน
Advanced academic work in color science and human vision currently
published
08-740-824 ดุษฎีนิพนธ์ (นักศึกษาแบบ 2.1)
36 (0-0-72)
Doctoral Dissertation (Plan 2.1)
ค้นคว้าวิจัยในระดับปริญญาเอกด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ เพื่อสร้างองค์
ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและมีการนําเสนอ
ผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
Research at the doctoral degree level in color science and human vision to ge
the knowledge-based and technology transfer under advisor supervision,
research result presentation to the thesis committee
08-740-825 ดุษฎีนิพนธ์ (นักศึกษาแบบ 1.1 และ 2.2)
48 (0-0-96)
Doctoral Dissertation (Plan 1.1 and 2.2)
ค้นคว้าวิจัยในระดับปริญญาเอกด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ เพื่อสร้างองค์
ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเน้นหัวข้อวิจัยที่มีแนวความคิดใหม่และขยายวิทยาการด้าน
สีและการมองเห็นของมนุษย์อย่างชัดเจน และมีการนําเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์
Research at the doctoral degree level in color science and human vision to
get the knowledge-based and technology transfer and aims toward new and
useful results in color science and human vision field of study, research
result presentation to the thesis committee
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3.2 ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ
1.

2.

ชื่อ - นามสกุ
นายอุรวิศ
ตั้งกิจวิวัฒน์*

Prof.Mitsuo
Ikeda

ตําแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

อาจารย์

Ph.D. (Integrated
Science and
Engineering)
M.E. (Electronic
Engineering and
Communication
วท.บ.(เทคโนโลยีการพิมพ์)
ศาสตราจารย์ Ph.D. (Engineering)

Ritsumeikan University,
Shiga, Japan

2553

Ritsumeikan University,
Shiga, Japan

2549

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
University of Rochester,
New York, USA.
Osaka University, Japan

2541
2505

Ritsumeikan University,
Shiga, Japan

2550

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

2545

วท.ด. (เทคโนโลยีทางภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการพิมพ์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2555
2548

B.Eng. (Engineering)
3.

นายกิติโรจน์
รัตนเกษมสุข

อาจารย์

Ph.D. (Integrated
Science and
Engineering)
วท.ม.(เทคโนโลยีทางภาพ)
วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)

4.

5.

นางสาวจันทร์ประภา
พ่วงสุวรรณ

นางสาวคณากาญจน์
รักไพฑูรย์

อาจารย์

อาจารย์

สําเร็จจาก

ปีที่
จบ

Ph.D. (Image Material
Science)
M.FA. (Fine Arts and
Design)
ศศ.บ. (การถ่ายภาพ)

25

2557

2558

2559

2560

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2498

2540

2543

Chiba University, Chiba, 2556
Japan
Tokai University, Tokyo, 2551
Japan
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 2545
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หมายเหตุ *ประธานหลักสูตร

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์
ปีการศึกษา

3.2.2 อาจารย์ประจํา
ลําดับ
1.

2.

ชื่อ - นามสกุ
นายอุรวิศ
ตั้งกิจวิวัฒน์

ตําแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

Ritsumeikan University,
Shiga, Japan

2553

Ritsumeikan University,
Shiga, Japan

2549

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2541

University of Rochester,
New York, USA
Osaka University, Japan

2505

Ph.D. (Integrated
Science and
Engineering)
วท.ม.(เทคโนโลยีทางภาพ)
วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)

Ritsumeikan University,
Shiga, Japan

2550

วท.ด. (เทคโนโลยีทางภาพ)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการ
พิมพ์)
วท.บ. (เทคโนโลยีการ
พิมพ์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

Ph.D. (Integrated
Science and
Engineering)
M.E. (Electronic
Engineering and
Communication
วท.บ.(เทคโนโลยีการพิมพ์)

Prof.Mitsuo Ikeda ศาสตราจารย์ Ph.D. (Engineering)
B.Eng. (Engineering)

3.

4.

นายกิติโรจน์
รัตนเกษมสุข

นางสาวจันทร์ประภา
พ่วงสุวรรณ

อาจารย์

อาจารย์

สําเร็จจาก

ปีที่
จบ

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์
ปีการศึกษา
2557

2558

2559

2560

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2498

2545
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 2540
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2555
2548
2543

5.

นางสาวคณากาญจน์
รักไพฑูรย์

อาจารย์

Ph.D. (Image Material
Science)
M.FA. (Fine Arts and
Design)
ศศ.บ. (การถ่ายภาพ)

Chiba University, Chiba, 2556
Japan
Tokai University, Tokyo, 2551
Japan
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 2545
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3

3

3

3

6.

นางสาวยุวดี
เที่ยงทางธรรม

อาจารย์

Ph.D. (Science and
Engineering)
วท.ม. )เทคโนโลยีทางภาพ)
วท.บ. )วิทยาศาสตร์
ภาพถ่ายและเทคโนโลยี
การพิมพ์)

Ritsumeikan University,
Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

3

3

3
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2547
2544
2542

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ-สกุล
รศ.อรัญ หาญสืบสาย
รศ.พิชญดา เกตุเมฆ
รศ.พรทวี พึ่งรัศมี
ผศ.ดร.ชวาลย์ คูริพิพัฒน์
ดร. บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
Prof.Hiroyuki SHINODA
Prof.Young-In KIM
Prof.Mikkiko KAWASUMI
Prof.Tien-Rein LEE
Dr.Tomako OBAMA
Prof.Haisong XU

ตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการสีและ
การมองเห็นของมนุษย์
ศาสตราจารย์

สถานที่ทํางาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Ritsumeikan University, Japan
Yonsei University, Korea
Meijo University, Japan
Chinese Culture University, Taiwan
Panasonic Corporation, Japan
Zhejiang University, China

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
นั กศึ กษาจะต้ องศึ ก ษาจัดทํ าดุ ษ ฎีนิพนธ์ โดยดํา เนินการทํา วิ จัยที่ มี หั ว ข้อเกี่ย วกั บ วิท ยาการสีแ ละ
การมองเห็นของมนุษย์ เพื่อสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในศาสตร์เกี่ยวข้องกับวิทยาการสีและการ
มองเห็นของมนุษย์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่องานวิจัยสําเร็จลุล่วง ต้องมีการนําเสนอผลงานวิจัย
ในรูปแบบรายงานด้วยวาจา ต่อคณะกรรมการสอบประเมินผลงานวิจัยพร้อมกับรายงานที่ต้องนําส่งตามรูปแบบ
ระยะเวลาตามที่หลักสูตรกําหนด โดยใช้เกณฑ์ในการวัดผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. 2549
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิดและวิธีดําเนินงานในการทําวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์หรือโครงการ
ทางวิชาการอย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง
2. สามารถเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ
3. สามารถดําเนินงานวิจัยหรือโครงการทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้ ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ดุลยพินิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิคคํานวณ และการวิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุปที่สมบูรณ์ที่
ขยายองค์ความรู้เดิมหรือแนวทางปฏิบัติได้อย่างมีนัยสําคัญ
4. สามารถสืบค้น ตีความ และใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือจัดการกับ
บริบทใหม่ทางวิชาการในศาสตร์ด้านวิทยาการสีและการรับรู้ของมนุษย์
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5. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การสื่อสารด้วยปากเปล่าและการเขียน รวมทั้งสามารถ
นําเสนอรายงานแบบเป็นทางการได้ดี
6. มีความรู้ในการเขียนดุษฎีนิพนธ์และบทความทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5.3 ช่วงเวลา
ตลอดปีการศึกษา
5.4 จํานวนหน่วยกิต
แบบ 1.1 และ 2.2 มีหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์จํานวน 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 มีหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์จํานวน 36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีอาจารย์ที่ปรึกษา และชั่วโมงการให้คําปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอใน
การให้คําแนะนําช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา เช่น
1. อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และนักศึกษาควรจะเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ภายในภาคการศึกษาแรก
เข้าให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. มีการกําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษาทุกสัปดาห์
3. หลักสูตรมีการแนะนําแนวทางการทําดุษฎีนิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. นักศึกษาทุกคนต้องมีการนําเสนอรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ปีละ 2 ครั้ง ตลอดช่วงการทํา
ดุษฎีนิพนธ์ให้กับคณะกรรมการ
2. ต้ อ งการเสนอและสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธับุรี และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยอีก 1 คน จาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. ต้องส่งรายงานดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกําหนด
4. ข้อกําหนดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีก ารสอนเรื่ อ งการเข้ า ร่ว มประชุม วิ ช าการ การแต่ ง กาย มารยาท
-

2. ด้านภาวะผู้นําและความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง

-

3. จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ

-

4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

-

วิธีการนําเสนอผลงาน และการสื่อสาร ผ่านรายวิชาสัมมนาและอื่นๆ
มีการนําเสนอผลงานและรายงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องผ่านวิชา
วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละวิ ช าเรี ย น ทํ า ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง
กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง เกิดความรู้และทักษะทางปัญญา
ฝึกให้กล้าแสดงความคิดเห็น อภิปรายในวิชาสัมมนาและดุษฎีนิพนธ์
รวมถึงสามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนําไปสู่
การนําเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การจัดทําดุษฎีนิพนธ์และ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
ทํางานกลุ่มเพื่อฝึกด้านภาวะผู้นําในรายวิชาของหลักสูตรและกิจกรรม
ของคณะฯ
มี ก ารใช้ ค วามรู้ ถึ ง การทํ า งานวิ จั ย ที่ ดี ความซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ การรายงาน
ผลงานวิจัย มีความเสียสละ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
การทําวิจัย
กําหนดให้ใช้ภ าษาอังกฤษเป็นหลักในการเรีย นการนํา เสนอผลงาน
และการทําบทความทางวิชาการเผยแพร่
สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปทําวิจัยในต่างประเทศ
สนับสนุนให้นักศึกษาได้นําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับ
นานาชาติ
นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ในการประเมินผลทางภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไว้
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นํา และผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลําดับความสําคัญ
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
1. กําหนดให้มีกฎระเบียบและข้อปฏิบัติร่วมกันในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยเน้น
นักศึกษามีความขยัน อดทน เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่าง
เคร่งครัด
2. ฝึกให้นักศึกษาเคารพสิทธิ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเมื่อทํางานร่วมกัน
3. สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณการประกอบอาชีพระหว่างการเรียนการสอนอย่าง
สม่ําเสมอและในการจัดทําดุษฎีนิพนธ์โดยไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
4. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันในระหว่างการเรียนการสอน
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากการสอบในรายวิชาเรียนที่กําหนด
2. ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การส่งงานตามกําหนด และการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
3. ประเมินจากการมีวินัยและความรับผิดชอบในหน้าที่จากการทําดุษฎีนิพนธ์
4. ประเมินจากการพฤติกรรมการเรียนและการทําดุษฎีนิพนธ์
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
1. มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
ด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
2. สามารถวิจัย วิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการเทคโนโลยีในด้านวิทยาการสี
และการมองเห็นของมนุษย์ รวมทั้ง ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา
3. สามารถติ ด ตามความก้ า วหน้ า ด้ า นวิ ช าการและวิ วั ฒ นาการทางเทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ใ นด้ า น
วิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีต่างๆ
4. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์เทคโนโลยีในด้านวิทยาการสีและการ
มองเห็นของมนุษย์ที่ใช้งานได้จริง
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นความรู้
1. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามข้อสงสัย และแสดงความคิดเห็น โต้ตอบระหว่างการเรียน
การสอนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล และนํามาวิเคราะห์ ประมวลผลจัดทํารายงานและ
นําเสนอหน้าชั้นเรียน
3. ส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านวิชาการ และงานวิจัยเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
4. แนะนําวิธีการสืบค้นข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
และ ฝึกฝนให้นักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอย่างสม่ําเสมอ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. การสอบข้อเขียนในภาคทฤษฎี และการทดสอบในภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินจากความนําเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์และการตอบคําถาม
4. ประเมินผลจากการนําเสนองานในงานประชุมวิชาการต่างๆ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในสาขาที่
เกี่ยวข้องได้
4. สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ พัฒนางานวิจัยขั้นสูง นําความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้
ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
1. ฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล
2. ฝึกฝนให้นักศึกษาค้นคว้า เขียนรายงานและนําเสนออย่างเป็นระบบ
3. ฝึกฝนให้นักศึกษาวางแผนการทําวิจัย โดยใช้กระบวนการในการนําเสนอข้อมูลและมี
ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปญ
ั หาได้อย่างเหมาะสม
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปทําวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. การสอบข้อเขียน การนําเสนอด้วยวาจา
2. ประเมินจากผลการปฏิบัติงานจริงจากดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาและ
ในภาพรวม โดยใช้วิธีการประเมินเอกสารควบคู่กับการสอบปากเปล่าของคณะกรรมการสอบ
เช่น การประเมินจากแผนการทํางานและการดําเนินงาน การรายงานความก้าวหน้า ความ
เข้าใจในทฤษฎีและการประยุกต์ เทคนิคการวิจัย การออกแบบและเครื่องมือ ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ ข้อสรุปที่สมบูรณ์เพื่อขยายองค์ความรู้หรือการประยุกต์ใช้จากที่มีอยู่เดิม
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถให้ ค วามช่วยเหลือ และอํา นวยความสะดวกแก่ ก ารแก้ ปั ญ หาสถานการณ์ ต่ า งๆ
ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. มอบหมายงานให้กับนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
2. ฝึกให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น
3. ฝึกให้นักศึกษาได้นําเสนอผลงานการค้นคว้าหน้าชั้นเรียน
4. การมอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเพื่อนําเสนอในชั้นเรียนเพื่อใช้ในการทํา
ดุษฎีนิพนธ์
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน
2. ประเมินจากพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของ
กลุ่ม
3. ประเมินจากผลการปฏิบัติงานในวิชาดุษฎีนิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ และ
การสอบปากเปล่า
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือด้านคณิตศาสตร์และสถิ ติ ในการจัดการข้อมู ลและเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
2. สามารถใช้ เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ร่ วมกับองค์ความรู้ใ นการประมวลการแปล
ความหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองเพื่ออภิปรายงานด้านวิทยาการสีและการ
มองเห็นของมนุษย์
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มบุคคลหลากหลาย โดยใช้การสื่อสารด้วยปาก
เปล่าและการเขียน การนําเสนอรายงานทั้งในแบบทางการและไม่เป็นทางการ
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการ
สืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

32

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้เครื่องมือด้านคณิตศาสตร์และสถิติในรายวิชาด้านสถานการณ์
จําลอง และ/หรือสถานการณ์จริงเพื่อให้นักศึกษามีทักษะ สามารถวิเคราะห์คัดกรองหรือ
สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ เ พื่ อ นํ า มาใช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า ปั ญ หาด้ า น
วิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
2. จัดให้มีกิจกรรมการสื่อสารทั้งแบบปากเปล่าและการเขียน การนําเสนอรายงานอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ในรายวิชาการเรียนการสอน สัมมนาด้านวิทยาการสีและการ
มองเห็นของมนุษย์ และดุษฎีนิพนธ์
3. ส่งเสริมให้นักศึกษานําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมทั้งนิทรรศการเพื่อให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสารที่ดีและสามารถนําเสนอ
รายงานได้อย่างเหมาะสม
4. จั ด ให้มี ก ารแนะนํ า และปฏิ บั ติ จ ริง เพื่ อ ใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ สื บ ค้น ข้ อมู ล การใช้
ฐานข้อมูล ในรายวิชาสัมมนา ดุษฎีนิพนธ์ รายวิชาเรียนเพื่อติดตามความก้าวหน้า สัมมนา
ด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ และดุษฎีนิพนธ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ใช้การสอบข้อเขียน การทํารายงาน
โครงการทางวิชาการ หรือการสอบปากเปล่าจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
หรือคณะกรรมการสอบ โดยพิจารณาจากการอธิบายการใช้เครื่องมือ การคัดกรองข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ ข้อจํากัดและความเหมาะสมของเครื่องมือ
2. ประเมินผลการเรียนรู้ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้การสอบปากเปล่า
จากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ หรือคณะกรรมการสอบ โดยพิจารณาจาก
การอธิบาย การตอบคําถาม วิธีการนําเสนอรายงาน
5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นํา และผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
ความสําคัญ
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ความรู้
1. มี ค วามรู้ และความเข้ าใจเกี่ ย วกับ หลั ก การและทฤษฎี ที่ สํ าคั ญ วิท ยาศาตร์แ ละเทคโนโลยี ด้ า น
วิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
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2. สามารถวิจัย วิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการด้านเทคโนโลยีในด้านวิทยาการสีและ
การมองเห็นของมนุษย์ รวมทั้ง ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา
3. สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาการ และวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ใช้ในด้านวิทยาการสี
และการมองเห็ น ของมนุ ษ ย์ มี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งของสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เ ล็ ง เห็ น การ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีต่างๆ
4. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์เทคโนโลยีในด้านวิทยาการสีและการมองเห็น
ของมนุษย์ที่ใช้งานได้จริง
ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ได้
4. สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ พัฒนางานวิจัยขั้นสูง นําความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. สามารถให้ความช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งใน
บทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ในการจัดการข้อมูลและเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหา
2. สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ร่วมกับองค์ความรู้ในการประมวลการแปลความหมาย
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองเพื่ออภิปรายงานด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มบุคคลหลากหลาย โดยใช้การสื่อสารด้วยปากเปล่าและ
การเขียน การนําเสนอรายงานทั้งในแบบทางการและไม่เป็นทางการ
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสืบค้น
ข้อมูลอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชา

08-740-801
08-740-802
08-740-803
08-740-804
08-740-805
08-740-806
08-740-807
08-740-808
08-740-809
08-740-810
08-740-811
08-740-812
08-740-813

รายวิชา

สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 1
สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 2
สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 3
สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 4
สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 5
สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 6
สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 7
สัมมนาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ 8
ระบบการรับรู้สีของมนุษย์
จิตวิทยาฟิสิกส์การมองเห็น
ระเบียบวิธีวิจัย
สถิติเพื่อการวิจัย
การวัดค่าแสงและสี

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1 2
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
● ●
ο ●
● ●
ο ●
ο ●

3
●
●
●
●
●
●
●
●
ο
ο
ο
ο
ο
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2. ความรู้

4 1 2
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο ● ο
ο ● ο
●
ο
●
ο
ο ● ο

3
●
●
●
●
●
●
●
●
ο
ο
ο
ο
ο

3. ทักษะทาง
ปัญญา
4 1
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο ●
ο ●
ο ●
ο ●
ο ●

2
●
●
●
●
●
●
●
●
ο
ο
ο
ο
●

3 4

●
●
●
●
●
●
●
ο
ο

ο
ο
ο
ο
ο

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์ระหว่าง
การสื่อสารและการ
บุคคลและความ
ใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4
● ο ο ο ● ο
●
● ο ο ο ● ο
●
● ο ο ο ● ο
●
● ο ο ο ● ο
●
● ο ο ο ● ο
●
● ο ο ο ● ο
●
● ο ο ο ● ο
●
● ο ο ο ● ο
●
● ο ο ο ο ● ο ο ο
● ο ο ο ο ● ● ο ●
● ο ο ο ο ● ● ο ●
● ο ο ο ο ● ● ο ●
● ο ο ο ο ● ● ο ●

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชา

08-740-814
08-740-815
08-740-816
08-740-817
08-740-818
08-740-819
08-740-820
08-740-821
08-740-822
08-740-823
08-740-824
08-740-825

รายวิชา

การประยุกต์งานสี
การออกแบบสีเพื่อมวลชน
เทคโนโลยีการสร้างภาพสี
การประมวลทัศนสนเทศ
สภาวะแวดล้อมการมองเห็น
เทคโนโลยีการสร้างภาพขั้นสูง
ระบบการจัดการสีเพื่อการสร้างภาพ
เอกัตศึกษาด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
หัวข้อวิจัยด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ในปัจจุบนั 1
หัวข้อวิจัยด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ในปัจจุบนั 2

ดุษฎีนิพนธ์ (นักศึกษาแบบ 2.1)
ดุษฎีนิพนธ์ (นักศึกษาแบบ 1.1 และ 2.2)

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1
●
●
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
●
●

2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

3
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
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4
ο
●
ο
ο
ο
ο
ο
●
ο
ο
ο
ο

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
1
●
●
●
●
●
●
●
●
ο
ο
ο
●

2
●
●
ο
ο
ο
●
ο
●
ο
ο
●
●

3
ο
ο
ο
ο
ο
●
ο
●
●
●
●
●

4
●
●
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
●

1
●
●
●
●
●
●
●
●
ο
ο
●
●

2
●
ο
●
ο
ο
ο
ο
●
●
●
●
●

3
ο
●
O
ο
ο
ο
ο
ο
●
●
●
●

4
●
ο
O
ο
ο
●
ο
ο
ο
ο
ο
●

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์ระหว่าง
การสื่อสารและการ
บุคคลและความ
ใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4
● ο ● ο ο ο ο ο ●
● ο ● ο ο ο ο ο ●
● ο ο ο ο ● ο ο ●
● ο ο ο ο
ο ο ●
● ο ο ο ο
ο ο ●
● ο ο ο ο ● ● ο ●
● ο ο ο ο ● ● ο ●
● ● ο ο ο
ο ο ●
● ● ο ο ο ● ● ο ●
● ● ο ο ο ● ● ο ●
● ο ο ● ο ● ● ο ο
● ● ● ● ● ● ● ● ●

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549
การประเมินผลการศึกษาจะต้องกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา โดยให้ผลการ
ประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับคะแนน ค่าระดับคะแนน และผลการศึกษาเป็น ดังนี้
ระดับคะแนน ค่าระดับคะแนน
ผลการศึกษา
A
4.0
ดีเลิศ (Excellent)
+
3.5
ดีมาก (Very Good)
B
B
3.0
ดี (Good)
+
2.5
ค่อนข้างดี (Fairly Good)
C
C
2.0
พอใช้ (Fair)
+
1.5
ค่อนข้างพอใช้ (Poor)
D
D
1.0
อ่อน (Very Poor)
F
0
ตก (Fail)
S
สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไม่ผ่าน / ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
I
การวัดผลรายวิชายังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W
ขอถอนวิชาเรียน (Withdrawal)
AU
เข้าร่วมฟังการบรรยาย
การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติการสอบภาษาต่างประเทศ การสอบ
ดุษฎีนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบภาษาต่างประเทศ ให้ผลการ
ประเมินเป็นระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
S
สอบผ่าน / เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไม่ผ่าน / ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
การประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
P
ผ่าน (Pass)
F
ตก (Fail)
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
2.1.1 ประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ที่กําหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบ
ในหลักสูตร
2.1.2 ประเมินข้อสอบตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
2.2.1 สภาวะการมีงานทําของบัณฑิตประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จการศึกษา
ในด้านของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตและเข้าทํางานในสถานประกอบการ
2.2.3 การประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ปประกอบอาชี พ ในแง่ ข องความพร้ อ มและความรู้ จ าก
สาขาวิชาที่เรียนในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็น
ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์จะสําเร็จ
การศึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.1 ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1.1 นักศึกษาที่เรียนตามแผนการเรียนแบบ 1.1 ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ครบ 48 หน่วยกิต
พร้อมทั้งเสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
3.1.2 นักศึกษาที่เรียนตามแผนการเรียนแบบ 2.1 ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและดุษฎีนิพนธ์
ครบ 48 หน่วยกิต และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ํากว่า 3.50 จากระบบ 4.00
ระดั บ คะแนน หรื อ เที ย บเท่ า พร้ อ มทั้ ง เสนอดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ าขั้ น สุ ด ท้ า ยโดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
3.1.3 นักศึกษาที่เรียนตามแผนการเรียนแบบ 2.2 ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและดุษฎีนิพนธ์
ครบ 72 หน่วยกิต และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ํากว่า 3.50 จากระบบ 4.00
ระดั บ คะแนน หรื อ เที ย บเท่ า พร้ อ มทั้ ง เสนอดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ าขั้ น สุ ด ท้ า ยโดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
3.2 ผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการระดับนานาชาติ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
3.2.1 นักศึกษาที่เรียนตามแผนการเรียนแบบ 1.1 ต้องมีผลงานตีพิมพ์ลงวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการที่มีกรรมการนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ในฐานข้อมูลวิจัยต่างๆ อาทิ Thailand
Citation Index (TCI) ฐานข้อมูลวิจัย ISI ฐานข้อมูล Scopus และวารสารวิชาการระดับนานาชาติตาม
ประกาศของ สมศ. และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาจํานวนไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
3.2.2 นักศึกษาที่เรียนตามแผนการเรียนแบบ 2.1 ต้องมีผลงานตีพิมพ์ลงวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการที่มีกรรมการนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ในฐานข้อมูลวิจัยต่างๆ อาทิ Thailand
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Citation Index (TCI) ฐานข้อมูลวิจัย ISI ฐานข้อมูล Scopus และวารสารวิชาการระดับนานาชาติตาม
ประกาศของ สมศ. และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาจํานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
3.2.3 นักศึกษาที่เรียนตามแผนการเรียนแบบ 2.2 ต้องมีผลงานตีพิมพ์ลงวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการที่มีกรรมการนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ในฐานข้อมูลวิจัยต่างๆ อาทิ Thailand
Citation Index (TCI) ฐานข้อมูลวิจัย ISI ฐานข้อมูล Scopus และวารสารวิชาการระดับนานาชาติตาม
ประกาศของ สมศ. และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาจํานวนไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
3.3 สอบผ่ า นภาษาต่ า งประเทศตามเงื่ อ นไขและหลั ก เกณฑ์ โดยให้ เ ป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
3.4 ดุษฎีนิพนธ์และผลงานต้องเป็นภาษาอังกฤษ
3.5 เกณฑ์อื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1. มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป็ น ครู แ ก่ อ าจารย์ ใ หม่ ให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
2. ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ รายละเอียด
หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ
3. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัยสายตรงเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานด้าน
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
3.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานด้าน
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
2. การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
3.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ
1. ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ เช่น การฝึกอบรม การดูงานด้านวิชาการ และวิชาชีพในองค์กร
อื่นๆ การประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การวิจัยและการบริการวิชาการ
2. ส่งเสริมการทําผลงานวิชาการของอาจารย์และตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
3. มีการกระตุ้นอาจารย์เข้าร่วมทํางานเป็นกลุ่มวิจัย และสร้างเครื่อข่ายการวิจัย
4. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ โดยเฉพาะกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา
วิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
หลั ก สู ต รมี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ประกอบด้ ว ยอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รรวมกั น
ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งได้รับมอบหมายและแต่งตั้งจากคณบดี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหน้าที่
วางแผน การจัดการเรียนการสอน การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตร โดยมีแนว
ทางการบริหารหลักสูตรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอน มีแนวทางการบริหารดังนี้
1.1 มีอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ และ
อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
1.2 การสอนทุ ก รายวิ ช าต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า (มคอ. 3) และต้ อ งมี ก ารประเมิ น
การเรียนการสอนทุกรายวิชาโดยนักศึกษา เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการสอน
2. การประกันคุณภาพดุษฎีนิพนธ์แนวทางการประกันคุณภาพดุษฎีนิพนธ์เพื่อให้สามารถดําเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพมีดังนี้
2.1 นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนควรมี หั ว ข้ อ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ แ ละอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ภ ายในภาค
การศึกษาแรกของปีการศึกษาที่ 2
2.2 นักศึกษาทุกคนต้องมีการนําเสนอรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ปีละ 2 ครั้ง ตลอด
ช่ วงเวลาการทํ าดุ ษ ฎีนิ พนธ์ เพื่ อศึก ษาปัญ หา อุป สรรค และแนวทางพัฒ นาเพื่ อปรั บปรุ งประสิ ท ธิภ าพ
การทํางานวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์
3. การประกันคุณภาพบัณฑิต นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 นักศึกษาทุกคนต้องมีผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการในระดั บนานาชาติ 1 ผลงาน และมีการนําเสนอผลงานต่ อที่ ประชุ มทางวิ ชาการที่ มี
การจัดทําเอกสารประกอบการประชุม (proceedings) ระดับชาติหรือนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
3.2 ต้องเสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.3 ต้องส่งรายงานดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีกําหนด
3.4 ข้อกําหนดอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
4. มีการประเมินหลักสูตรและนําผลมาพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยทุก 5 ปี
5. รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร

40

2. การบริหารทรัพยากรการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตําราสื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้าง
แวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยฯ มีห้องสมุดมหาวิทยาลัยและห้องสมุดคณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการ
สื บ ค้ น ผ่ า นฐานข้ อ มู ล โดยมี สํ า นั ก หอสมุ ด กลางที่ มี ห นั ง สื อ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การและด้ า นอื่ น ๆ รวมถึ ง
ฐานข้ อ มู ล ที่ จ ะให้ สื บ ค้ น ส่ ว นระดั บ คณะก็ มี ห นั ง สื อ ตํ า ราเฉพาะทางนอกจากนี้ ค ณะมี อุ ป กรณ์ แ ละ
ห้องปฏิบัติการครบทุกสาขาที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกั บ ห้อ งสมุ ดมหาวิ ท ยาลั ย ในการจั ด ซื้อ หนัง สือ และตํ า ราที่เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ บริ ก ารให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารย์ ผู้ ส อนแต่ ล ะรายวิ ช าจะมี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอแนะรายชื่ อ หนั ง สื อ ตลอดจนสื่ อ อื่ น ๆ ที่ จํ า เป็ น
นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
สําหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทางและคณะจะต้อง
จัดสื่อการสอนอื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์
เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง
และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะ
อํานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของ
อาจารย์ด้วย
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปในสาขาด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และผู้ ส อนจะต้ อ งประชุ ม ร่ ว มกั น ในการวางแผนจั ด การเรี ย น
การสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติงานมาให้ความรู้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญ
อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยายอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และอาจารย์พิเศษนั้นไม่ว่าจะสอน
ทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง โดยผ่านกระบวนการเลือกสรรและการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะตามลําดับ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
คณะฯ มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับ
ภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์
สามารถใช้ สื่ อ การสอนได้ อ ย่ า งสะดวก ซึ่ ง จํ า เป็ น ต้ อ งให้ มี ก ารฝึ ก อบรมเฉพาะทาง เช่ น การเตรี ย ม
ห้องปฏิบัติการในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้คาํ ปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทําหน้าที่อาจารย์
ที่ปรึกษาด้านวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกําหนดชั่วโมงให้คําปรึกษา Office Hours เพื่อให้
นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่
นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถอุทธรณ์เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลประเมินหรืออื่น ๆ โดยต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
จากทิศทางของสังคมโลกและประเทศไทยซึ่งกําลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเรียนรู้ศาสตร์
ทางด้านการรับรู้ ประมวลผลและตอบสนองต่อข้อมูลที่เข้ามาของมนุษย์จึงมีความจําเป็นและสําคัญอย่างยิ่ง
และจะเป็นสะพานเชื่อมโยงไปสู่การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อวิถีการดํารงชีวิต
และเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับการพัฒนาสังคมมนุษย์อีกด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายรั ฐบาลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจั ย และนวัตกรรม ที่ เร่งการพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ โดยพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้ประชาชนได้ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ให้ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาติความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ก่อ
เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตของมนุษย์ การพัฒนาบุคลาการโดยเฉพาะการเพิ่มในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณของการวิจัยในศาสตร์ด้านนี้จึงมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพและ
องค์ความรู้ รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากการสํารวจพบว่า ศาสตร์ด้านนี้ในประเทศไทยยังอยู่ในช่วง
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เริ่มต้นของการเรียนรู้และให้ความสําคัญทําให้จํานวนบุคลากรและนักวิจัยในศาสตร์ด้านนี้ยังคงขาดแคลน
อยู่มาก ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมยังคงมีอยู่อย่างเพียงพอที่จะรองรับผู้สําเร็จการศึกษาใน
ด้านดังกล่าวนี้
ส่วนด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จากยุทธศาสตร์แห่งชาติได้กําหนดระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการอยู่ในระดับดี-ดีมาก ดังนั้น คณะฯ และมหาวิทยาลัย ได้มีความร่วมมือในการ
สํารวจความต้องการแรงงาน และความตั้งใจของผู้ใช้บัณฑิต ตามกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อนําข้อมูลมาใช้
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชี้ทั้ งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษาเพื่อ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1-5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปีที่ 1
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน X
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ ห รื อ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ X
สาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ X
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5
X
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ
X
มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ X
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
X
การจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
X
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จํ า นวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน ได้ รั บ การ
พั ฒ นาวิ ช าการ และ/หรื อ วิ ช าชี พ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ X
50 ต่อปี
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปีที่ 1
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดําเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
5
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
9

ปีที่ 2

5
10

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

X

X

X

X

X

5
12

5
12

5
11

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. การสอนทุกรายวิชาต้องมีแผนการสอนที่ชัดเจน และนําส่งสาขาวิชาภายใน 4 สัปดาห์ก่อนการ
เรียนการสอน เพื่อทําการประเมินกลยุทธ์การสอน โดยคณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้งจากสาขาวิชา
2. จัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชาบรรยายโดยนักศึกษา เพื่อนําผลไปปรับปรุง
และพัฒนาการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ประเมินโดยนักศึกษาที่เรียนในรายวิชานั้นและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการ
ประเมินที่แต่งตั้งโดยสาขาวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจากนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
แล้วและผู้ใช้บัณฑิต
3. กาประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้ อ งผ่ า นการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รและจั ด การเรี ย นการสอนตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
ปริญญาเอก รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
1. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลที่ได้จากการประเมินจากนักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต
2. เสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแก่คณะกรรมการหลักสูตรที่แต่งตั้งจากคณะ
3. จัดให้มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
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