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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Digital Technology 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัล) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัล)   

         ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Science (Digital Technology) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Digital Technology) 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  121 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบของหลักสูตร  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 
    5.2 ประเภทของหลักสูตร  

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาท่ีใช้  

ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
    5.4 การรับเข้าศึกษา  

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
    5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทช้ันน าในประเทศ เพื่อการพัฒนานักศึกษาทางด้าน
ประสบการณ์วิชาชีพ (เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ฉ) 
    5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) ปรับปรงุ

จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรดังนี้  

6.1 คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 5/2563   
เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 

6.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 
6.3 คณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
6.4 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อ 
     วันที่ 22 มีนาคม 2564 
6.5 หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ ก าหนดการเปิดสอน ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

เป็นต้นไป 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปี พ.ศ. 2566 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
8.2 นักบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
8.3 ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลขององค์กร 
8.4 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัล 
8.5 นักพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
8.6 และอื่น ๆ  

กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ืองานธุรกิจ  

 ผู้ประกอบการด้านธุรกิจดิจิทัล 

 นักวิชาชีพในสถานประกอบการหรือองค์กรธุรกิจที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
กลุ่มเทคโนโลยีเว็บและโมบาย  

 นักพัฒนาระบบงานบนเว็บไซต์และสื่อปฏิสัมพันธ์ 

 นักพัฒนาระบบบนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา 
กลุ่มเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัลและเกม  

 นักพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล 

 นักออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล 

 นักออกแบบและพัฒนาระบบเกม 
กลุ่มเทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร 

 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 นักออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่าย 
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9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชาเอก) 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

1 นายวิวัฒน์ 
     จูวราหะวงศ์ 

xxxxx ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์ 

วท.ม. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2546 

วท.บ. 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันราชภัฏ
ธนบุรี 

2541 

2 นางศรีสวคนธ์ 
      แดงสอาด 

xxxxx ผูช้่วย
ศาสตรา
จารย์ 

ปร.ด.  
(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2550 

พบ.ม.  
(คอมพิวเตอร์) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

2539 

วท.บ. 
(ศาสตร์คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

2533 

3 นายณัฐคมณ์ 
     ไพศาลวัสยศ 

xxxxx อาจารย์ ค.อ.ม. 
(คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2546 

วท.บ. 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันราชภัฏ
ธนบุรี 

2539 

4 นางสาววรรณพร 
    จิตรสังวรณ์ 

xxxxx อาจารย์ ค.อ.ม.  
(คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2548 

วท.บ.  
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันราชภัฏ
ธนบุรี 

2542 

5 นายเอกรินทร์  
    ตั้งนิธิบุญ 

xxxxx อาจารย์ ค.อ.ม. 
(คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2552 

วท.บ. 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันราชภัฏ
ธนบุรี 

2541 
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ผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
ณัฐคมณ์ ไพศาลวัสยศ 
บทความในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

Prasit Phoosomma, Nattakom Paisarnwatyot, Prayut Nisapakul, Wolawit 
Leerawan and Surachart Leeragreephol. (2017). Design Computer Backup Power 
Rated 500 VA Using a Supercapacitor Power Supply. Seoul International Conference 
on Engineering and Applied Sciences. February 7-9, 2017. Seoul, South Korea. P. 38-42 

 
วรรณพร  จิตรสังวรณ์ 
บทความในวารสาร 

วรรณพร จิตรสังวรณ์. (2562). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องหลักส าคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. วารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี, ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม – ธันวาคม 2562, หน้า 92-104 

วรรณพร จิตรสังวรณ์. (2562). การวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
มะพร้าวจากสวน. วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562, หน้า 53-66 

วรรณพร จิตรสังวรณ์. (2563). การหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง หลักส าคัญของทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ปีที่ 14 
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม – ธันวาคม 2563, หน้า 128-140 
 
วิวัฒน์ จูวราหะวงศ์ 
หนังสือ 

วิวัฒน์ จูวราหะวงศ์ . (2562). ระบบฐานข้อมูล Database System (ฉบับปรับปรุง). 
กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรช่ัน. จ านวน 367 หน้า 

 
ศรีสวคนธ์ แดงสอาด  
บทความในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

ศรีสวคนธ์ แดงสอาด. (2563). ระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษามือไทย: ส าหรับนักเรียน
หูหนวก (ประโยคท่ีมีค าสรรพนาม) . ราชภัฏวิจัย ครั้ งที่  6 วันที่  17-18 สิงหาคม 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม หน้า 33 
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เอกรินทร์ ต้ังนิธิบุญ 
บทความในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

ธิติ ม า  เ กตุ แก้ ว  และ เอกรินทร์  ตั้ ง นิ ธิบุญ . (2561). แนวทางการจั ดการทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตธนบุรี. ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี, หน้า 19-24. 
 
 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560–2564) เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ ให้แก่ ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ 
โดยใช้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พร้อมทั้งขยายการลงทุนของ ประเทศที่มีศักยภาพจาก 3 ทุน ทั้ง
ทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น  6  ทุน ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
สังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางวัฒนธรรมมา
ใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะการสร้างฐานทางปัญญา เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน
ให้กับคนและสังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ก้าวสู่สังคมและเศรษฐกิจสีเขียวที่มีแบบแผนการผลิต 
และบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยน าความรู้และจุดแข็งของอัตลักษณ์ไทยมาปรบั 
โครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมที่เข้มแข็ง เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาค
อย่างรู้เท่าทัน สร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรและความมั่งค่ังด้านอาหารและพลังงาน  รวมทั้งการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล
และความสมานฉันท์ในทุกภาคส่วนและทุกระดับ เป็นฐานการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและสมดุล มุ่งสู่
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นธรรม  ประกอบกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) ที่ระบุว่า ภายในปี พ.ศ. 2565 ทุกภาคส่วนของ
ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ ภายในปี พ.ศ.2570 
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็น "ดิจิทัลไทยแลนด์" ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้
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อย่างเต็มศักยภาพ และภายในปี พ.ศ. 2570 - 2580 ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน 

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
เทคโนโลยี ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เช่นการสื่อสารไร้พรมแดนและการใช้คอมพิวเตอร์
ทุกหนทุกแห่ง (Ubiquitous Computing) การใช้เครือข่ายความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็น
สิ่งปกติธรรมดาในหลายๆประเทศ ส าหรับประเทศไทยก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ มีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังมีราคาและค่าใช้จ่ายที่ถูกลง 
สมรรถนะของเทคโนโลยีไร้สาย อุปกรณ์พกพาที่สามารถสื่อสารข้อมูลมัลติมีเดียได้สะดวกรวดเร็ว 
รวมทั้งประเทศไทยเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุในขณะที่ประชากรวัยแรงงานจะเกษียณและต้องการดูแล
เพิ่มมากข้ึน ประชากรวัยเรียนกลับมีจ านวนลดลง มีแนวโน้มชัดเจนที่ประเทศจะไม่สามารถผลิต
แรงงานทดแทนได้ทัน น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่จ าเป็นต้องเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่เช่ือถือได้ จึงจ าเป็นต้องใช้นักเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ที่ช่วยช้ีน าและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
วิถีชีวิตของสังคมและวัฒนธรรมไทย 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย 
12.1  ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณ์ดังกล่าวในข้อ 11 จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้เป็นหลักสูตรที่มีศักยภาพ ในการผลิต
บุคลากร ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตรับใช้สังคมและเป็นบคุลากรทีม่ีคุณภาพ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก การผลิต
บัณฑิตของหลักสูตรนั้นมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักกฎหมายที่มี คุณธรรม จริยธรรมและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตส านึกรับใช้สังคม มีจิตสาธารณะค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีค่านิยมและ
ภูมิใจในความเป็นไทย นับได้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ เราจะต้องพัฒนาสิ่งที่
สามารถก าหนดได้ให้ทันต่อความเปลีย่นแปลง เพราะฉะนั้นหลักสูตรของสถาบันการศึกษาซึ่งจะเป็น
กรอบในการพัฒนาคนและอาชีพ ซึ่งสามารถก าหนดทิศทางของหลักสูตรต่อการพัฒนาการศึกษาให้
รองรับต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ 
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12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
พันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ก็คือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อรับใช้

สังคม เมื่อสังคมเปลีย่นแปลงมหาวิทยาลัยมคีวามจ าเป็นจะต้องพัฒนาหลักสูตรและแนวทางในการจดั
การศึกษาอย่างเหมาะสม สอดคล้องต่อความต้องการของสังคม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมที่
เป็นปัจจุบันภายใต้ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งในการบริหารมหาวิทยาลัยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าในยุคโลกาภิวัตน์ โดยมีกลยุทธ์ในการสร้าง
ความเป็นเลิศในสาขาวิชา ที่มหาวิทยาลัยมีความเช่ียวชาญและต้องการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และ 
มีศักยภาพในการแข่งขันทางวิชาการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนเพื่อรองรับแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพมาโดยตลอด โดยมีกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ ตลอดจนเป็นผู้มี
จิตส านึก  มีคุณธรรม และจริยธรรม มีทักษะในการปฏิบัติในระดับสูง และมีความประพฤติเหมาะสม
กับความเป็นบัณฑิตที่ดี อันสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในเรื่องการพัฒนา
บัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคม และมีทักษะทางด้านภาษา ตลอดจนทักษะทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นอัตลักษณ์ ภายใต้พื้นฐานความเป็นไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่พัฒนาปรับปรุงข้ึนตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตรับใช้สังคม 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

 ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้มีการ
ก าหนดปรัชญาของหลักสูตร เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการผลิตบัณฑิตตามพันธกิจ โดยมุ่งเน้น
ความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะการปฏิบัติงาน และ
ความตระหนักในประโยชน์สาธารณะ โดยได้ก าหนด ความส าคัญของหลักสูตร ในการผลิตบัณฑิต
ตลอดจนวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
นักเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความรู้ และคุณธรรมสามารถพัฒนาองค์กรและท้องถ่ินได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์ ที่

ถือได้ว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างมาก เพราะในสภาวการณ์ปัจจบุนั
ข้อมูลและสารสนเทศมีปริมาณมาก การเลือกรับข้อมูลและการจัดการข้อมูลและสารสนเทศให้มีความ
ถูกต้อง ความรวดเร็ว มีความน่าเช่ือถือจึงเป็นสิ่งจ าเป็นการจัดการสารสนเทศที่ดีจะช่วยเพิ่มผลผลิต 
ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและเพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการ องค์กรต่างๆ จึงมี
ความต้องการที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้การขยายตัวของ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และมีความเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับท าให้ความ
ต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มข้ึนด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัล จึงเป็นหลักสูตรที่มีความส าคัญ ในการที่จะหล่อหลอมให้ประชากรของประเทศ   
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้ชีวิตในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทางด้าน
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนา
คน เพื่อรับใช้สังคมและตลาดแรงงาน 
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1.3 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีความสามารถในการ
เรียนรู้ศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ได้ด้วยตนเอง  

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงการสื่อสาร การท างานเป็นทีม มีความเข้าใจด้านสังคม 
องค์กร มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์กร และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ในงานจัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสม 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 เน้นด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่
เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีด้านต่างๆ เช่น การศึกษา อี–คอมเมิร์ซ
อี–มาร์เก็ตเพลส  
          5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ใฝ่รู้ในการพัฒนาตนและพัฒนางานตลอดเวลา 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

ส าหรับแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ก าหนด
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดยได้ก าหนดกลยุทธ์ส าคัญที่จะต้องด าเนินการในการพัฒนา
ส าหรับปรุงหลักสตูร เพื่อความส าเร็จของแผนและตัวบ่งช้ีความส าเร็จทีชั่ดเจน โดยการก าหนดตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จนั้น ได้ก าหนดโดยมีตัวบ่งช้ีที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมนิในหมวด 7 แห่ง มคอ. 2 นี้และ
จะต้องด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ดังแผนในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่ก าหนดไว้ต่อไปนี้ 
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แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร /กลยุทธ์/ และหลักฐานตัวบ่งชี้ 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ในการด าเนินการ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

1 .  พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิ จิทั ล 

ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552  

-   วิ จั ย ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร ต าม
ระยะเวลาที่ก าหนด (5 ปี) 
-   ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการ
ประเมิน ทุก 5 ปี 
-  ประเมินการประกันคุณภาพทุกปี
อย่างต่อเน่ือง 

-  เอกสารการประเมินวิจัยหลักสูตร           
-  เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุง/หลักสูตร
ได้รับการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ฯ (TQF) 
-  รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตรใน
ระดับดีขึ้นไป 

2. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาครัฐและเอกชนและการ   
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ประเทศ 

-   ส ารวจความต้องการของผู้ ใ ช้
บัณฑิต ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
โดยการส่งแบบสอบถาม  
- ท าการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิ จิทัล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
- ท าการวิพากษ์หลักสูตร จ านวน 3 
ครั้ง 

-  แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงานและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีดิ จิทัล  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี โดยส ารวจจากผู้ใช้บัณฑิต สถาน
ประกอบการ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เพื่อ
ส ารวจความคิดเห็น และความต้องการ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
- ท า ร่ า งหลั กสู ต ร วิทยาศ าสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ในวันอังคารที่  24 
กันยายน 2562 
- จัดการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 วันที่ 
4 ตุลาคม 2562 
- จัดการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 วันที่ 
7 ตุลาคม 2562 
- จัดการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3 วันที่ 
22 ตุลาคม 2563 

3. พัฒนาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
ด้านการวิจัย บริการวิชาการ 
แ ล ะ ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

-  สนับสนุนทุนวิจัย 
-  สนับสนุนการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการต่อสังคม 
-  สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจ 

- มีงานวิจัย 
- มีกิจกรรมบริการวิชาการต่อสังคมและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ในการด าเนินการ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

4. พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน 

-  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา สื่อ
การสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-  สนับสนุนส่งเสริมการจัดท า มคอ.3 
และ มคอ. 4 ที่ตอบสนองศักยภาพ
ของนักศึกษา   
-  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนนอกชั้ น เ รี ย นและ ก าร
ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ 

-   สื่ อการสอนที่ เ อ้ือต่ อการ เ รี ยนรู้ ของ
นักศึกษา 
-  มี มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนเปิดภาคเรียน
ในทุกรายวิชา 
- มีโครงการจัดการเรียนรู้นอกชั้นเรียนและ
การประเมินผลการเรียนรู้นอกชั้นเรียน  

5. ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร 

-   ป ร ะ ชุ มของอาจาร ย์ ปร ะจ า
หลักสูตรเพื่อติดตามวางแผน และ
ท บ ท ว น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง   
หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตร  

-  รายงานการประชุม และมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมติดตาม วางแผน และทบทวนการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนน 5.0 

6. เสริมสร้างความรู้และทักษะ
วิชาชีพของนักศึกษาและ
บัณฑิตอย่างต่อเน่ือง 

- จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้
อย่างต่อเน่ืองทางวิชาชีพ โดยสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร
วิชาชีพ หรือผู้ใช้บัณฑิต 

- จ านวนนักศึกษาและบัณฑิตที่เข้ารับการ
อบรม 
- การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 
ในระดับดีขึ้นไป 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการศึกษา 

ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 
และภาคเรียนที่ 2 มีระยะเวลาศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็น
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา 

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน สามารถกระท าได้ตามความจ าเป็นของผู้เรียน ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยด าเนินการในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม  
ซึ่งก าหนดระยะเวลาคือไม่ควรเกิน 8 สัปดาห์ และลงทะเบียนหน่วยกิตไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
- ภาคเรียนที่ 1   เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
- ภาคเรียนที่ 2   เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
- ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 
จัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการ และ/หรือ นอกเวลาราชการ หรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ส าหรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศและผ่าน
การคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นผู้ก าหนด หรือผ่านการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก
ผ่านส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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2.3 ปัญหาของผู้เข้าศึกษา 
           1. นักศึกษามีที่มาหลากหลาย จึงอาจจะมีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และยังไม่มีทักษะ
ในการใช้ชีวิตด้วยตนเอง ที่จะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น และยังไม่รู้จักวางแผนการใช้ชีวิตและการ
จัดล าดับความส าคัญในการด ารงชีวิต และยังขาดวิสัยทัศน์ในอนาคต  
 2. การปรับตัวของนักศึกษา จากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเป็นการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีลักษณะการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน
และมีสังคมกว้างข้ึน นักศึกษาต้องดูแลตนเอง และมีกิจกรรมมากข้ึน ทั้งการเรียนรู้ใน ช้ันเรียนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 
  3. นักศึกษาที่เข้าศึกษามีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษแตกต่างกัน 
ตลอดจนฐานความรู้ทางวิชาการมีความแตกต่างกัน 

 4. นักศึกษายังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาทั้งทางวิชาการและ         
การด ารงชีวิตในสังคม 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 1. จัดระบบการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกปีการศึกษา ที่ตอบสนองข้อจ ากัดในข้อ 3 และ
แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ
และผู้อื่น 
 2. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่คอยดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน า ทั้งในเรื่องวิชาการและการใช้ชีวิต
ของนักศึกษา 
 3. มีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยการ
จัดการสอนเสริมเพิ่มเติมหรือปรับพื้นฐาน 
 4. มีกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาทั้งทางวิชาการและการด ารงชีวิต
ในสังคม ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ชั้นป ี
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 2 - 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 3 - - 30 30 30 

ช้ันปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 30 30 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปี 2564– 2568 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ก. งบด าเนินการ  
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,107,000 1,151,280 1,249,680 1,299,667 1,351,654 

ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 861,000 904,050 949,253 996,715 1,046,551 

รวม (ก) 1,968,000 2,055,330 2,198,933 2,296,382 2,398,205 

ข. งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ 492,000 492,000 492,000 492,000 492,000 

รวม (ข) 492,000 492,000 492,000 492,000 492,000 

รวม (ก)+(ข) 2,460,000 2,547,330 2,690,933 2,788,382 2,890,205 

จ านวนคน 30 60 90 120 150 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 82,000 42,456 29,899 23,237 19,268 

หมายเหต ุ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว/ปี เท่ากบั  82,000 บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา  
 แบบช้ันเรียน    
 แบบทางไกลผ่านสือ่สิง่พิมพเ์ป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสือ่แพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั (E-learning) 
 อื่นๆ (ระบุ) 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นตามข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

องค์ประกอบของหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) พ.ศ.2552 ดังนี้ 

(1) จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  121 หน่วยกิต 
(2) โครงสรา้งหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสตูร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์     9 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    9 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 85  หน่วยกิต 
2.1 วิชาแกน        9  หน่วยกิต 

แกนคณิตศาสตร์และพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ     9  หน่วยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน      61 หน่วยกิต 

กลุ่มภาษาส าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ     6  หน่วยกิต 
  กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ    9  หน่วยกิต 
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  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยกุต์    21  หน่วยกิต 
  กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร ์   12  หน่วยกิต 
  กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ        6  หน่วยกิต 

    หมวดวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม     7  หน่วยกิต 
2.3 วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี    ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

 

(3) การก าหนดรหัสวิชา 
ค าอธิบายรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
ก าหนดรหัสวิชา โดยการอ้างอิงกลุม่สาขาวิชา ISCED (International Standard Classification 

of Education) ตัวเลขมีความหมายดังนี ้
ต าแหน่ง 1 2 3 4 5 6 7 

รหสั  X X X X X X X 
ต าแหน่งที่ 1-2 คือ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ (Computing) อ้างอิงตามสาขาวิชา ISCED ใช้เลข 44  
ต าแหน่งที่ 3-4 คือ หมวดของกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ อ้างองิตามสาขาวิชา ISCED โดยที่ 

00 คือ คอมพิวเตอร์ (Computing) 
01 คือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer sciences) 
02 คือ การออกแบบระบบ (System design) 
03 คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer programming) 
04 คือ การประมวลผลข้อมลู (Data processing) 
05 คือ เครือข่าย (Networks) 
06 คือ ระบบปฏิบัติการ (Operating systems) 
07 คือ การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software development only) 
08 คือ การพัฒนาฮาร์ดแวรจ์ าแนกไว้ในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Hardware  

   development should be classified with the engineering fields) 
09: เทคโนโลยีโลจิสติกส์ (Technology for logistics) 
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ต าแหน่งที่ 5 คือ กลุ่มหมวดวิชา โดยที่ 
  0 คือ กลุ่มคณิตศาสตร์และพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 คือ กลุ่มภาษาส าหรบัเทคโนโลยีดิจิทลั 
2 คือ กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ 
3 คือ กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยกุต ์
4 คือ กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร ์
5 คือ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
6 คือ กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
7 คือ กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม 
8 คือ กลุ่มวิชาเลือก 
9 คือ กลุ่มวิชาอื่นๆ 

ต าแหน่งที่ 6-7 คือ ล าดับรายวิชา  
 

(4) รายวิชาในหลักสูตร 
  1. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2564) ประกอบด้วยรายวิชาใน   กลุ่ม
วิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 30 หน่วยกิต ดังนี้ 
  1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียนจ านวน 12 หน่วยกิต 
   บังคับเรียนจ านวน 9 หน่วยกิต ดังนี้ 
   0641001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
   0641002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
   0641003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู ้   3(3-0-6) 
   และให้เลือกเรียนจ านวน 3 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี ้
   0641004 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
   0641005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
   0641006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
   0641007 ศิลปะในการใช้ภาษาไทย    3(3-0-6) 
 
 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        19 

  2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนจ านวน 9 หน่วยกิต 
   บังคับเรียนจ านวน 3 หน่วยกิต ดังนี้ 
   0642001 ชีวิตวิถีใหม่     3(3-0-6) 
   และให้เลือกเรียนจ านวน 6 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี ้
   0642002 ธรรมชาติของชีวิต    3(3-0-6) 
   0642003 สุนทรียภาพของชีวิต    3(3-0-6) 
   0642004 พฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาทกัษะชีวิต  3(3-0-6) 
   0642005 จิตส านึกและความรบัผิดชอบต่อสงัคม  3(3-0-6) 
   0642006 กฎหมายกบัชีวิตและสังคม   3(3-0-6) 
   0642007 ชีวิตในสังคมดิจิทลั    3(3-0-6) 
   0642008 บุคลิกภาพกบัการสื่อสารยุคใหม ่   3(3-0-6) 
   0642009 ศาสตร์พระราชากบัการพัฒนาคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 
   0642010 นันทนาการกบัวิถีชีวิต    3(3-0-6) 
   0642011 การรูเ้ท่าทันสื่อ     3(3-0-6) 
  3.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนจ านวน 9 หน่วยกิต 
   บังคับเรียนจ านวน 3 หน่วยกิต ดังนี้ 
   0643001 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 3(2-2-5) 
   และให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี ้
   0643002 วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิตในสังคมยุคใหม่ 3(3-0-6) 
   0643003 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม  3(3-0-6) 
   0643004 กระบวนการคิดเชิงเหตผุลและการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
   0643005 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม  3(3-0-6) 
   0643006 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ   3(3-0-6) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ     85 หน่วยกิต 
2.1 บังคับเรียนในวิชาต่อไปนี ้     9 หน่วยกิต 

คณิตศาสตร์และพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4301107 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีดิจิทลั    3(2-2-5) 
4400031 หลักส าคัญของเทคโนโลยีดิจิทลั     3(2-2-5) 
4400032 การวิจัยด้านการบริหารเทคโนโลยีดิจิทลั    3(2-2-5  

2.2 วิชาเฉพาะด้าน      61 หน่วยกิต 
กลุ่มภาษาส าหรับเทคโนโลยีดิจิทัล    6 หน่วยกิต 

2222285 ภาษาอังกฤษส าหรบัคอมพิวเตอร์ 1    3(3-0-6) 
2222286 ภาษาอังกฤษส าหรบัคอมพิวเตอร์ 2    3(3-0-6) 

กลุ่มประเดน็ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ   9 หน่วยกิต 
4401231 จริยธรรมและกฎหมายด้านเทคโนโลยีดิจิทลั   3(2-2-5) 
4402231 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ     3(2-2-5) 
4404231 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกจิ     3(2-2-5)  

กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์   21 หน่วยกิต 
4400331 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดจิิทลั   3(2-2-5) 
4402301 ระบบการจัดการฐานข้อมลู     3(2-2-5) 
4402331 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร ์    3(2-2-5) 
4402332 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ     3(2-2-5) 
4405331 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายดิจทิัล    3(2-2-5) 
4405332 ความมั่นคงสารสนเทศและไซเบอร์     3(2-2-5) 
4407331 การพัฒนาระบบงานบนเว็บและมือถือ    3(2-2-5) 

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟแวร์  12 หน่วยกิต 
4403401 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง     3(2-2-5) 
4403402 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ     3(2-2-5) 
4403431 การเขียนโปรแกรมแบบท าตามเหตุการณ์    3(2-2-5) 
4403432 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสมัยใหม่    3(2-2-5) 

กลุ่มโครงสรา้งพ้ืนฐานของระบบ    6 หน่วยกิต 
4404501 โครงสร้างข้อมูลและอลักอริทมึ     3(2-2-5) 
4406531 เทคโนโลยีแพลตฟอรม์คอมพิวเตอร ์    3(2-2-5) 
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หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม   7  หน่วยกิต 
4401731 เตรียมปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทลั    1(45) 
4401732 ปฏิบัติงานสหกจิศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทลั     6(16 สัปดาห์) 

2.3 วิชาเลือก      15  หน่วยกิต  
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษากลุ่มวิชาเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามความถนัดและความ

สนใจของนักศึกษา หรือสามารถเลือกศึกษารายวิชาคละกลุ่มได้ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
1. กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ืองานธรุกิจ  

4401833 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่องานธุรกจิ   3(2-2-5) 
4402831 การจัดการบริการเทคโนโลยีดิจิทลั     3(2-2-5) 
4404831 การบริหารโครงการและเทคโนโลยีดิจทิัล    3(2-2-5) 
4404832 ระบบฐานข้อมลูทางธุรกิจ      3(2-2-5) 
4404833 คลังข้อมลูและเทคนิคการท าเหมืองข้อมลู    3(2-2-5) 
4404834 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่      3(2-2-5) 
4404835 ธุรกิจอจัฉริยะ       3(2-2-5) 
4404836 บล็อกเชนเบื้องต้น      3(2-2-5)    
4404837 ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดบัสงู    3(2-2-5) 
4404838 ระบบผูเ้ช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั    3(2-2-5) 
4404839 เทคโนโลยีดิจิทลักบัโหราศาสตร์      3(2-2-5) 

2. กลุ่มเทคโนโลยีเว็บและโมบาย  
4401834 เทคโนโลยีมลัติมีเดีย      3(2-2-5) 
4401836 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเว็บและโมบาย    3(2-2-5) 
4402832 การออกแบบและผลิตสื่อดิจทิัล                  3(2-2-5)    
4403831 เทคโนโลยีเว็บ       3(2-2-5) 
4407831 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5) 
4407832 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 1     3(2-2-5) 
4407833 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 2     3(2-2-5) 
4407834 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลือ่นที ่   3(2-2-5) 

3. กลุ่มเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัลและเกม  
4401831 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านมีเดียดจิิทลัและเกม    3(2-2-5) 
4401832 เทคโนโลยีเสมือนจรงิ      3(2-2-5)    
4401835 ทฤษฎีพื้นฐานทางปัญญาประดิษฐ ์     3(2-2-5)    
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4401837 เทคนิคการผลิตภาพ 3 มิติ     3(2-2-5) 
4402833 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้     3(2-2-5) 
4403832 คอมพิวเตอรก์ราฟกิเบื้องต้น     3(2-2-5)    
4403833 การประยุกต์ใช้การโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์บื้องต้น 

ส าหรับงานแอนิเมชัน      3(2-2-5) 
4407835 การพัฒนาสื่อมัลติมเีดียเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 
4407836 การพัฒนาเกม 1       3(2-2-5) 
4407837 การพัฒนาเกม 2       3(2-2-5) 

4. กลุ่มเทคโนโลยีเครือขา่ยและการสื่อสาร  
4404840 การประมวลผลแบบกลุม่เมฆ     3(2-2-5) 
4404841 ระบบฐานข้อมลูแบบกระจาย     3(2-2-5) 
4405831 เทคโนโลยีไรส้าย                 3(2-2-5)  
4405832 อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง     3(2-2-5) 
4405833 การออกแบบและการบริหารจัดการเครือข่าย   3(2-2-5) 
4405834 การสือ่สารแบบไร้สายและเคลื่อนที่    3(2-2-5) 
4405835 การบ ารุงรักษาและการบรหิารระบบ    3(2-2-5) 
4405836 ประสิทธิภาพเครอืข่าย      3(2-2-5) 
4405837 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยเีครือข่ายและการสือ่สาร 3(2-2-5) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี    6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี หรือรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่ซ้ ากับรายวิชาที่ทางหลกัสูตรจัดไว้ ให้เรียนตามแผนการเรียน รวมถึงต้องไม่
เป็นรายวิชาที่ก าหนดโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 

 
4. แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

ส าหรับการจัดแผนการศึกษาหลักสูตรได้จัดให้สอดคล้องตามระบบการศึกษาแบบทวิภาค 
ในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแต่ละภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ดังนี้ 
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แผนการเรียนนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 1 3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 2 3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3 3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 4 3(3-0-6) 
4301107 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีดิจิทลั 3(2-2-5) 
4400031 หลักส าคัญของเทคโนโลยีดิจิทลั 3(2-2-5) 
4403401 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง  3(2-2-5) 

รวม 21 
 
 

แผนการเรียนนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 5 3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 6 3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 7 3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 8 3(3-0-6) 
4403431 การเขียนโปรแกรมแบบท าตามเหตุการณ์  3(2-2-5) 
4404501 โครงสร้างข้อมูลและอลักอริทมึ 3(2-2-5) 
4406531 เทคโนโลยีแพลตฟอรม์คอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 

รวม 21 
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แผนการเรียนนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 9 3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 10 3(3-0-6) 
2222285 ภาษาอังกฤษส าหรบัคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-6) 
4403402 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 
4402301 ระบบการจัดการฐานข้อมลู 3(2-2-5) 
4401231 จริยธรรมและกฎหมายด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 3(2-2-5) 
4405331 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายดิจทิัล 3(2-2-5) 

รวม 21 
 
 

แผนการเรียนนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
2222286 ภาษาอังกฤษส าหรบัคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6) 
4402331 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
4400032 การวิจัยด้านการบริหารเทคโนโลยีดิจิทลั 3(2-2-5) 
4403432 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
4404231 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกจิ 3(2-2-5) 
4402231 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

รวม 18 
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แผนการเรียนนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
4407331 การพัฒนาระบบงานบนเว็บและมือถือ 3(2-2-5) 
4405332 ความมั่นคงสารสนเทศและไซเบอร ์ 3(2-2-5) 
4402332 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสร ี1 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเลือก 1 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเลือก 2 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเลือก 3 3(2-2-5) 

รวม 21 
 
 

แผนการเรียนนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
xxxxxxx วิชาเลือก 4 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเลือก 5 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสร ี2 3(2-2-5) 
4400331 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดจิิทลั 3(2-2-5) 
4401731 เตรียมปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทลั   1(45) 

รวม 13 
 
 

แผนการเรียนนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
4401732 ปฏิบัติงานสหกจิศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทลั  6 (16สัปดาห์) 

รวม 6 
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5. ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชาของหลกัสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจทิัล มดีังนี ้

 
5.1 ค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
   
0641001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
 ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเครื่องมือสื่อสาร และแสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ การขยายความ การตีความ การวิเคราะห์ การสรุปความ การสืบค้นข้อมูล
ข่าวสาร และน าเสนอข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบูรณาการทางความรู้และทักษะทาง
ภาษา รวมถึงกิจกรรมทางภาษาไทย 
 The importance of the Thai language as a tool for communication and 
representation of national identity; elaboration; interpretation; analyses; concluding; 
information retrieval from information resources and presentation with an emphasis 
on the integration of knowledge and language skills, including activities related to 
the Thai language. 
   
0641002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication  
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การสื่อสารผ่าน   
สื่อออนไลน์ หลักไวยากรณ์อังกฤษ การออกเสียง การเขียนประโยคง่าย ๆ การอ่านและท าความเข้าใจ    
การกรอกแบบฟอร์ม 
 Listening, speaking, reading, and writing skills for everyday communication; 
online communication; fundamentals of English grammar; pronunciation; basic writing; 
reading comprehension; filling forms. 
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0641003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู ้ 3(3-0-6) 
 English for Learning Skills  
 ทักษะการอ่านเพื่อหาหัวเรื่อง ใจความส าคัญ และรายละเอียดสนับสนุนจากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ การคิดวิเคราะห์ 
การเขียนข้ันพื้นฐาน การน าเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์  
 Reading skills for finding topics, main ideas, and supporting details from 
printed materials and electronic media; searching for more knowledge from different 
sources; analytical thinking; basic writing; creative presentation. 
   
0641004 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Daily English Conversation  
 ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมเพื่อ   
การสื่อสารในชีวิตประจ าวันที่มีประสิทธิภาพ 
 Listening and speaking skills using practical English vocabulary and 
expressions for effective daily-life communication. 
   
0641005 ภาษาจีนพ้ืนฐานและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Basic Chinese Language and Culture  
 การอ่านและเขียนตัวอักษรพื้นฐานส าหรับผู้เริ่มเรียนภาษาจีน โครงสร้างตัวอักษร 
ค าศัพท์พื้นฐาน การทักทายในชีวิตประจ าวัน ส านวนภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ประเพณีและ
วัฒนธรรมจีน พัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน 
 Introduction to Chinese reading and writing system for beginners; the 
structure of the Chinese characters, basic vocabulary, greetings, daily expressions for 
various situations; and Chinese culture and traditions, emphasizing developing 
listening, speaking, reading, and writing skills. 
 
0641006 ภาษาญีปุ่่นพื้นฐานและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Basic Japanese Language and Culture  
 การอ่านและเขียนตัวอักษรพื้นฐานส าหรับผู้เริ่มเรยีนภาษาญี่ปุ่น โครงสร้างตัวอักษร 
ค าศัพท์พื้นฐาน การทักทายในชีวิตประจ าวัน ส านวนภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ประเพณีและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น พัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่น 
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 Introduction to Japanese reading and writing system for beginners; the 
structure of the Japanese characters, basic vocabulary, greetings, daily expressions 
for various situations; Japanese culture and traditions, emphasizing developing 
listening, speaking, reading, and writing skills. 
   
0641007 ศิลปะในการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 The Art of Thai Usage  
 ทักษะการใช้ภาษาไทยให้เหมาะสมกับระดับบุคคลและกาลเทศะเพื่อการเข้าสังคม 
หลักการพูด จิตวิทยาในการสื่อสาร มารยาทในการพูดและการฟังในโอกาสต่าง ๆ 
 Skills in using the Thai language appropriately for socializing; principles 
of effective speaking; psychology in communication; etiquette for speakers and 
audiences on various occasions. 
   
0642001 ชีวิตวิถีใหม่            3(3-0-6) 
 New Normal Life  
 ความส าคัญและความเป็นมาของชีวิตวิถีใหม่ การสร้างวินัย การปรับพฤติกรรมการใช้
ชีวิตด้านสุขภาพและวัฒนธรรมในสังคมยุคใหม่ การประยุกต์องค์ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้เกิด
ประโยชน์  ในชีวิตประจ าวันทั้งส่วนตัวและส่วนรวม การเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือโรค
อุบัติใหม่ 
 The importance and background of the new normal life; development 
of self-discipline; behavioral shifts for living in the new normal era in terms of health 
and cultural; knowledge application to develop immunity for personal and social 
benefits; readiness enhancement for emerging diseases preparation. 
   
0642002 ธรรมชาตขิองชีวิต 3(3-0-6) 
 Nature of Life  
 ความจริงของชีวิต การเข้าถึงสังคมและโลกปัจจุบันในมุมมองของปรัชญาและ
ศาสนา การก าหนดเป้าหมายของชีวิตด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์ ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุผล มีสติ และสามารถแก้ปัญหาเพื่อการด ารงชีวิตอยู่
อย่างสันติสุขในสังคม 
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 The truth of life; connecting with society and the world in the view of 
philosophy and religion; determining life goals based on virtual principle and 
honesty; ability to think analytically, logically, and mindfully; ability to solve 
problems efficiently to live peacefully in society. 
   
0642003 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetics for Life  
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสุนทรียศาสตร์ การรับรู้และการเรียนรู้เกี่ยวกับ
คุณค่าทางวัฒนธรรม ความงามด้านศิลปะ ดนตรี และศิลปะการแสดง การสร้างรสนิยมทางศิลปะ 
และน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 
 The relationship between human and aesthetics; perception and 
learning about cultural values, artistic beauty, music, and performing arts; 
development of artistic taste and its useful application to living. 
   
0642004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 Human Behavior and Life Skills Development  
 พื้นฐานแห่งพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนด้านมนุษยสัมพันธ์ และการด ารงชีวิตอ
ย่างเป็นสุข การสื่อสารที่ประสบความส าเรจ็ การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น าและผู้ตาม การเสริมสรา้ง
แรงจูงใจ การใฝ่เรียนรู้ พลังแห่งชีวิตเพื่อประสิทธิภาพแห่งตนและประสิทธิผลแห่งงาน การอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข การเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับตัวในอนาคต 
 Fundamentals of human behaviors; self-development in human 
relations and happy living; successful communication; team working; leadership and 
followership; empowerment of motivation; enthusiasm for learning; life energy for 
self-efficiency and work effectiveness; living peacefully with others; readiness 
preparation for future adjustment. 
  

 
 
 
 
 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        30 

0642005 จิตส านึกและความรบัผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 
 Consciousness and Social Responsibility  
 ความเป็นมาของชาติไทยและราชภัฏ การสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ 
การปลูกฝังจิตส านึกให้มีส่วนร่วม การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม จริยธรรมน า
พลเมืองในสังคม การยับยั้งและป้องกันการทุจริต น าข้อมูลข่าวสารประยุกต์ใช้กับกระบวนการคิด
เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงปัญหาด้านการทุจริต 
 Historical background of Thai nation and Rajabhat; development of 
graduates with desirable characteristics; participation awareness cultivation; private 
and public interest separation; moral enhancement; corruption inhibition and 
prevention; application of information and thinking processes to raise awareness of 
the corruption problem. 
   
0642006 กฎหมายกับชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
 Law for Life and Society  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับชีวิตและสังคม 
สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพข้ันพื้นฐานของบุคคล ความรับผิดชอบในทางแพ่งและในทางอาญา 
กระบวนการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายครอบครัว กฎหมาย
มรดก กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
 Basic knowledge of law; the relation of law to life and society;  
fundamental individual rights, duties and freedom; responsibilities in civil law and 
criminal law; process of justice according to criminal procedure code; family law; 
succession laws; other laws in daily life. 
   
0642007 ชีวิตในสังคมดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Life in Digital Society  
 การด ารงชีวิตและเศรษฐกิจในสังคมยุคดิจิทัล องค์ประกอบและหน้าที่ที่ส าคัญทาง
ธุรกิจ ทักษะการพัฒนาอาชีพในอนาคต การวางแผนทางการเงิน การออม การลงทุน การ
ประกันชีวิต  ระดับบุคคลและครอบครัว 
 Living and economy in digital society; crucial business components and 
duties; skills for future career development; financial planning; saving; investment; 
life assurance at individual and family levels. 
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0642008 บุคลิกภาพกับการสื่อสารยุคใหม ่ 3(3-0-6) 
 Personality and Modern Communication  
 ความหมายและความส าคัญของบุคลิกภาพ หลักการและแนวทางพัฒนาบุคลิกภาพ
ทั้งภายในและภายนอก การพัฒนาทัศนคติและอารมณ์ ความหมายและรูปแบบของมารยาททาง
สังคม การปรับตัวภายใต้ความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม ทักษะการสื่อสารด้วยสื่อสมัยใหม่ 
ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความ
ประทับใจและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
 Definition and importance of personality; principles and guidelines for 
developing internal and external personalities; attitude and emotional 
development; definition and types of social etiquette; self-adjustment under social 
and cultural differences; communication skills with new media; interpersonal 
communication skills; ability to communicate effectively to create a good impression 
and solve the problem appropriately. 
   
0642009 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคณุภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 The King’s Philosophy and Life Quality 

Development 
 

 ความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การน าศาสตร์พระราชา หลักการทรง
งาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาประยุกต์ใช้เพื ่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การน าภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน         มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง จิตอาสา
และจิตสาธารณะ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การปฏิบัติตามกฎกติกาและระเบียบของสังคม วิถีชีวิต
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 The importance of the principle of sufficiency economy; application of 
the King’s philosophy and principle for working: understanding, connecting, and 
developing to improve the quality of life; application of local wisdom in working; self-
responsibility; volunteer spirit and public mind; living peacefully with others; obeying 
rules and regulations of society; the way of life in a democratic society with the King 
as the head of state. 
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0642010 นันทนาการกับวิถีชีวิต 3(3-0-6) 
 Recreation and Lifestyle  
 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญและประเภทของนันทนาการแบบต่าง 
ๆ การออกแบบกิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี 
 Concepts, theories, definitions, importance, and kinds of 
recreation; designing suitable recreational activities for healthy lifestyle.  
   
0642011 การรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0-6) 
 Media Literacy  
 ความหมาย ความส าคัญและองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง หลักการวิเคราะห์และการประเมินความถูกต้องของสื่อ การเลือกรับสื่อ การประยุกต์ใช้การ
รู้เท่าทันสื่อในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบของสื่อต่อปัจเจกบุคคลและสังคม การสร้างและส่งเสริม
สังคมรู้เท่าทันสื่อ 
 Definition, importance, and components of media literacy; concepts and 
theories of media literacy; principles for analyzing and evaluating the value of media; 
media exposure; implications of media literacy in daily life; the impact of  media on 
individuals and society; developing and promoting media-literate society. 
   
0643001 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Literacy  
 ความส าคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานคอมพิวเตอร์และ  
การติดต่อสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต การใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ การท างานร่วมกันแบบออนไลน์  
การออกแบบข้ันตอนวิธีโดยใช้คอมพิวเตอร์ และการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การ
จัดการด้านความปลอดภัย จริยธรรมในสังคมสารสนเทศ การใช้งานคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัลอย่าง
ถูกกฎหมาย กรณีศึกษาผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ีต่อบคุคล องค์กร และสังคม และ
การประยุกตใ์ช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการท างานในสังคมยุคดิจิทัล 
 Significance and components of information technology; computer usability 
and communication on the Internet; usability of services for online transactions; 
online co-working; methodology design using computer; problem solving using 
scientific methods; security management; ethics in information society; legal usability 
of computer and digital information; case studies on impacts of using digital  
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technology on person, organization and society; and application of computer 
programs for working in digital age. 
   
0643002 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิตในสังคมยคุใหม ่ 3(3-0-6) 
 Science for Quality of Life in a Modern Society  
 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่สร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหาร พฤติกรรมการ
บริโภค ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม 
สังคม และวัฒนธรรม   ในสังคมยุคใหม่ 
 Scientific process; practical application of scientific knowledge and  
technology for health promotion to enhance life quality; food security; consumer 
behavior; impacts of scientific and technology progression on environment,  society 
and culture in a modern society. 
   
0643003 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Natural Resources and Environment  
 ความหมาย ความส าคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม วิกฤติการณ์  
การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกิดภัยธรรมชาติประเภทต่าง ๆ 
ผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การปรับตัวและการเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือ           การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความ
เข้าใจ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 Definition, significance, relationship between human and environment; 
crises of natural resources and environmental changes; the occurrences of various 
natural disasters; their impacts on economy, society and environment; self -
adjustment and preparation for confronting environmental change; application of 
knowledge to promote understanding, awareness and participation in environmental 
management. 
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0643004 กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Logical Thinking Process and Decision Making  
 ลักษณะของกระบวนการคิด รูปแบบต่าง ๆ ของการคิด การออกแบบการคิด        
เชิงเหตุผล การพัฒนาทักษะการคิด การใช้กระบวนการคิด การตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์โดยวิธี
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสารโดยวิธีการทาง  
สถิติเบื้องต้น กระบวนการตัดสินใจและการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 Characteristics of thinking process; styles of thinking; logical thinking skill 
development; usability of thinking process; creative decision making based on 
scientific process and logic; analysis of data and information by fundamental 
statistical methods; decision making process and its application in daily life problem 
solving. 
   
0643005 ทักษะพื้นฐานเพ่ือการสรา้งสรรค์นวัตกรรม 3(3-0-6) 
 Basic Skills for Innovation Creation  
 ความหมาย การจ าแนกประเภท และส่วนประกอบของนวัตกรรม องค์ประกอบใน 
การพัฒนานวัตกรรม ทักษะพื้นฐานในการสร้างสรรค์นวัตกรรม กระบวนการในการพัฒนา
นวัตกรรม การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ความคิดเชิงนวัตกรรม การจัดการความรู้และนวัตกรรม กรณีศึกษานวัตกรรม
ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 Definition, types and components of innovation; factors for innovation 
development, basic skills for innovation creation; innovation development process, 
creative thinking development, problem solving using scientific approach for innovation 
creation; innovative thinking; knowledge and innovation management process; case 
studies about innovation in daily life. 
   
0643006 อาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Food and Nutrition for Health  
 ความส าคัญของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพของคนทุกช่วงวัย อาหารจาก
ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ สมุนไพรในอาหาร ชนิดและกลไกของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพที่มีผลต่อ
สุขภาพและความงาม อาหารส าหรับการป้องกันและการบ าบัดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หลักเกณฑ์
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ในการก าหนดและการจัดส ารับอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะกลุ่ม กฎหมายและการ
คุ้มครองผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและความงามในปัจจุบัน 
 The importance of food and nutrition to the health of people of all 
ages; natural food for health; herbs in food; types and mechanisms of bioactive 
substances affecting health and beauty; diet for prevention and treatment of non-
communication diseases (NCDs); principles for dietetics and menu setting that are 
suitable for specific groups; current laws and consumer protection of health and 
beauty food supplements. 

 
5.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 
2222285 ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอร์ 1     3(3-0-6) 

English for Computer 1 
ฝึกทักษะอย่างบูรณาการเกี่ยวกับค าศัพท์เทคนิค ช้ินส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค าสั่ง

โปรแกรมและการสื่อสาร  การโต้ตอบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสังคมเครือข่ายรวมถึงทักษะการ
สนทนา  การแก้ปัญหาและการใช้งานคอมพิวเตอร์จากกล่องข้อความ (Dialogue Box) การแก้ปัญหา
(Troubleshooting) การช่วยเหลือ (Help)  ฝึกทักษะการค้นคว้า และอ่านบทความ ข่าวสาร งานวิจัย 
หนังสือ วารสาร นิตยสาร และ blog ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Practice integrated skills regarding technical vocabularies of the 
components, computer equipment, program commands and communications; 
interactive with electronic media and social networks, as well as conversation skills; 
solving problems and using the computer from the dialogue box, troubleshooting, 
helping; practice retrieving skill and reading skill for articles,  news, research papers, 
books, journals, magazines and blogs about computer science.    

 
2222286 ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอร์ 2     3(3-0-6) 

English for Computer 2 
การน าเสนอและสาธิตงาน การเขียนใบสมัครและสัมภาษณ์งาน การลงทะเบียนและ

กรอกข้อมูลออนไลน์ การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาทักษะทางภาษาและ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายฝึกการใช้บทความอ้างอิงเชิงวิชาการ 
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ฝึกเขียนบทความวิชาการและงานวิจัยภาษาอังกฤษในรูปแบบงานวิชาการ และการน าเสนอผลงาน
วิชาการและงานวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติเพื่อเตรียมศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป 
         Presentation and demonstration, application writing and job interview, 
registration and online filling information, the use of computers and information 
technology to develop language skills and self-knowledge from a variety of learning 
sources;  practice using academic reference articles, practice writing English in academic 
format and presenting papers at international conferences for further study at a higher 
level.     
 
4301107 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีดิจิทัล    3(2-2-5) 

Mathematics for Digital technology 
พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ พีชคณิตของบูลีน เซ็ต ความสัมพันธ์และฟังก์ช่ัน 

ระบบจ านวนต่าง ๆ โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8, 16 เมตริกซ์ และดีเทอร์มีแนนท์ การนับและ
ความสัมพันธ์เวียนเกิด (Recurrence Relations) ทฤษฎีกราฟต้นไม้ และการแยกจ าพวก (Tree and 
Sorting) ข่ายงาน (Network) วงจรเชิงวิธีจัดหมู่ 

Introduction of logics, Boolean algebra,  sets, relations and functions; 
number of different systems, particularly the base 2, 8, 16; matrix and determinant; 
counting and Recurrence Relations;  tree and graph theory; Tree and Sorting; network;  
Combinatorial Circuits. 
 
4400031 หลักส าคญัของเทคโนโลยีดิจิทัล    3(2-2-5) 

Principle of Digital technology  
การแนะน าความรู้ในภาพรวมของเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบไปด้วยภาพจ าลองของ

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลความส าคัญของข้อมูลและสารสนเทศการบริหารความซับซ้อนกระบวนการ
การเปลี่ยนแปลงและประยุกต์ระบบเข้าสู่องค์การการบริหารโครงการการบริหารสารสนเทศการ
ประกันและรักษาความมั่นคงของสารสนเทศเทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสารการเป็นนัก
เทคโนโลยีดิจิทัลและแขนงวิชาการอื่นที่ เกี่ยวข้องพัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต WWW ผลกระทบที่เกิดต่อสังคมการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลในด้าน
ต่างๆ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสมกับงาน การติดตั้งซอฟแวร์ การ
แก้ไขปัญหา และการป้องกันอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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Introduction to the overall knowledge of digital technology: scenario of 
the digital technology system, the importance of data and information, complexity 
management, the process of change and application a system into the organization;  
project management; information management; information assurance and security; 
information and communication technology; digital technology profession and other 
related fields; development of computer technology; interaction with Internet users, 
WWW ; impact on society; application of digital technology in various fields including 
supply digital technology equipments to suit the work; installation the software; 
troubleshooting; protection digital technology equipment. 
 
4400032 การวิจัยด้านการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล   3(2-2-5) 
  Digital technology Management Research 

ลั กษณะการ วิจั ยด้ านการบริห าร เทคโนโลยี ดิจิ ทัล   วิ ธี วิ จั ยและพัฒนา  
การวิเคราะห์สถิติและการตัดสินใจ  ชนิดของข้อมูล  ประโยชน์ของข้อมูล  การระบุตัวแปร  เทคนิค
การน าเสนอข้อมูล การออกแบบการวิจัย วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลทั้งแบบพาราเมตริกและ 
นอนพาราเมตริก  การทดสอบสมมุติฐาน การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล   
การเลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การประเมินผลและการเขียนรายงานการวิจัยปัญหาและ
ตัวอย่างในสถานการณ์ด้านการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลและที่เกี่ยวข้อง  โดยใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
ทางสถิต ิ

The characteristics of research in digital technology; methodology and 
development;  statistical analysis and decision making; types of data; usefulnessof the 
information; identifying the variables; presentation technique; research design; method 
of data analysis: parametric and non-parametric model; testing the hypothesis; writing 
a research proposal; data collection; data analysis and interpretation methods; 
evaluation and research report writing; problems and examples in digital technology 
management and related field with statistical software packages. 
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4400331 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล   3(2-2-5) 
IT Innovation for Entrepreneurship in Digital Economy 
แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการการเป็นผู้ประกอบการ โดยเน้นการสร้างสรรค์

นวัตกรรม  ตัวแบบการท าธุรกิจ (Business Model) ปัจจัยที่ต้องค านึงถึงในการเป็นผู้ประกอบการ 
เช่น กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการบริหารจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
เช่น การก าหนดกลยุทธ์ การจัดท าแผนธุรกิจ แผนการเงิน แผนบุคลากร  แผนการด าเนินงาน และ
การจัดโครงสร้างการด าเนินงาน เป็นต้น 

Concept, theory, and the process of entrepreneurship by focusing on 
innovation; Business Model, factors to be consider as entrepreneurs: rules, related 
laws, including the management principle for an entrepreneur: defining strategies, 
business plan, financial plan, personnel plan, operation plan, and operational structure 
arrangement, etc. 
 
4401231 จริยธรรมและกฎหมายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล   3(2-2-5) 
  Ethics and Law for Digital Technology 

จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีดิจิทลั   พื้นฐานของทรัพย์สินทางปัญญา  ลิขสิทธ์ิ  
สิทธิบัตร  ความลับทางการค้า  การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว   การละเมิดลิขสิทธ์ิ  ข้อคิดข้ามชาติ
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา   กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  กฎหมายการค้า  เครื่องหมายการค้า   
กฎหมายและกฎการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล  กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล  จรรยาบรรณในการพัฒนาและการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ จริยธรรมการ
ท างาน 

Ethics related to digital technology; the basics of intellectual property, 
copyrights, patents, trade secrets; protection of privacy; piracy ; transnational ideas 
about intellectual property; intellectual property law, trademark law and trademark; 
international trade laws and regulations related to digital technology; laws related to 
digital technology; ethics in the development and implementation of digital 
technology applications; ethical behavior in working. 
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4401731 เตรียมปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล   1(45) 
Preparation of Professional Field Experience for Cooperative 
In Digital technology 
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานวิชาชีพสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะเจตคติแรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระท าในสถานการณ์หรือ
รูปแบบต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร 

Training to prepare professional field experience for cooperative 
education in digital technology on the recognition characteristics and the prospect of 
a career, the development of students with knowledge, skills, attitudes, motivations 
and appropriate traits to the profession according to the actions in the situations or 
various forms of jobs associated with the information technologies, electronicand 
communications. 
 
4401732 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล    6 (16 สัปดาห์) 

Professional Field Experience for Cooperative Education 
In Digital technology  
วิชาบังคับก่อน: 4401731 เตรียมปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
Prerequisite: 4401731 Preparation of Professional Field Experience for 
Cooperativein Digital technology 
นักศึกษาไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรมธุรกิจเอกชนหรือหน่วยงานราชการเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า16 สปดาห์ จะต้องท ารายงานประกอบ และมีการนิเทศจากคณาจารย์ในหลักสูตร 
Student works in industry, private business or government agency for a 

period of not less than 16 weeks, is required to do a report. There is a supervision of 
teachers on the job training site. 

 
4401831 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านมเีดียดิจิทัลและเกม    3(2-2-5) 

Specialized studies for media digital and game  
วิทยาการใหมท่างด้านเทคโนโลยีมีเดียดจิิทลั 
New science in digital media technology. 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        40 

4401832 เทคโนโลยีเสมือนจริง      3(2-2-5)    
Virtual technology 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นจริงเสมือน เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งาน 

ทฤษฏีคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ การสร้างแบบจ าลองเชิงเรขาคณิต และการแปลงเชิงเรขาคณิต 
ระบบความเป็นจริงเสมือนทั่วไป สภาพแวดล้อมเสมือนและสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์ โหมดการ
โต้ตอบ การท าให้เคลื่อนไหวในสภาพแวดล้อมเสมือน การจ าลองกายภาพ และปัจจัยของมนุษย์ 
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบความเป็นจริงเสมือน รวมทั้งเครื่องมือในการพัฒนาการ
ประยุกต์ใช้งานความจริงเสมือน และโครงงานที่มอบหมาย 

Basic knowledge of virtual reality, Technology and applications theory 
of 3-D, Computer graphics, Geometric modeling and geometric transformation, General 
virtual reality system, Virtual environment and computer environment, Interactive 
mode animation in a virtual environment, Physical simulation and human factors, 
hardware and software related to virtual reality systems, Including tools for developing 
virtual reality applications and the assigned project. 
 
4401833 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ืองานธุรกิจ  3(2-2-5) 

Specialized studies for business digital technology  
วิทยาการใหมท่างด้านเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่องานธุรกิจ 

 New science in digital technology for business. 
 
4401834 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย      3(2-2-5) 

Multimedia Technology 
เทคโนโลยีที่สนับสนุนมัลติมีเดียประเภทต่าง ๆ  เสียงเพลง  เสียงพูด  กราฟิกบน

คอมพิวเตอร์  คุณภาพทางกายภาพ  และทางการรับรู้ของมัลติมีเดียแต่ละประเภท  รวมถึงการเก็บ
ประมวลผล  และการรวมประกอบกัน  การสังเคราะห์  การสร้าง และการน ามัลติมีเดียที่เก็บไว้มา
เล่นซ้ า  มาตรฐานและวิธีบีบอัดส าคัญ  รวมถึง JPEG  และ MPEG  เทคนิคการก าหนดเวลาการ
ท างานและการสื่อสารแบบเรียลไทม์  ส าหรับมัลติมีเดียที่กระจายบนเครือข่าย  ระบบแฟ้มข้อมูล
มัลติมีเดีย  และฐานข้อมูลมัลติมีเดีย 

Technology that supports different types of multimedia: music, speech, 
graphics on the computer; physical quality and the perception of multimedia types; 
the processing storage and data integration; synthesis, creation and replay the 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        41 

multimedia; standards and procedures of compression, including the JPEG and MPEG; 
the schedule of work and real time communication for multimedia content distributed 
on network; multimedia file system and multimedia databases. 
 
4401835 ทฤษฎีพ้ืนฐานทางปญัญาประดิษฐ ์    3(2-2-5)    

Basic Theory Artificial Intelligence 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการของปัญญาประดิษฐ์ การแก้ปัญหาเชิงการค้นหา 

การแสดงความรู้และการอนุมานความรู้ การเรียนรู้ โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น ตรรกะคลุมเครือ
เบื้องต้น ภาษาโปรแกรมที่ใช้งานด้านปัญญาประดิษฐ์ 

Basic knowledge about the principles of artificial intelligence, Search 
problem solving, Knowledge display and inference of learning in basic artificial, Neural 
network learning basic ambiguous logic, Programming languages used in artificial 
intelligence. 

 
4401836 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเว็บและโมบาย    3(2-2-5) 

Specialized studies for web and mobile application  
วิทยาการใหมท่ี่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีเว็บและโมบาย  
New science related to web and mobile technology. 

 
4401837 เทคนิคการผลิตภาพ 3 มิต ิ     3(2-2-5) 

3D Image Production 
หลักการแสดงภาพ  3 มิติด้ วยเทคนิคต่างๆการกระจายการประมวลผล  

การจัดการการแสดงผลแบบ 3 มิติการประยุกต์ใช้เทคนิคไลท์เทรชเรดิโอซิตี้และระบบโฟโตเมติกกับ
การจัดฉากแสงเงาและลักษณะของพื้นผิววัตถุการน าเข้ารูปแบบจากโปรแกรมต่างๆ 

Principles of 3-D image display with different techniques; distributed 
processing and display of 3-D; applications using techniques: light trace, Radio City, and 
photometric system to set the scene, lighting, and the appearance of the object 
surface; importing models from various programs. 
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4402231 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ     3(2-2-5) 
System Analysis and Design 
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศขององค์การ การก าหนดผู้เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาระบบ สารสนเทศ ข้ันตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ วัฏจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
และข้ันตอนพัฒนาระบบงานในรูปแบบข้ันน้ าตก (Waterfall) การส ารวจระบบงานปัจจุบัน การ
วิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การจัดสร้างระบบ และการเตรียมการเพื่อใช้ระบบสารสนเทศ
ใหม่ และการบ ารุงรักษา ระบบดาต้าโฟลไดอะแกรม (Data Flow Diagram, DFD) เพื่อการวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศ 
  General concept of organization's information systems; defining people 
involved in information system development, process of information system 
development, information system development cycle and development procedures: 
Waterfall model, survey of the current system, system analysis and design, system 
creation, preparation for new information systems and maintenacne, Data Flow 
Diagram (DFD) for analysis and design of information systems. 
 
4402301 ระบบการจัดการฐานข้อมูล     3(2-2-5) 

Database Management System 
  ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของระบบฐานข้อมูล ข้ันตอนการออกแบบ 
ระบบการจัดการฐานข้อมูล องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล วัฏจักรการพัฒนา
ฐานข้อมูลการออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดและระดับกายภาพ การท านอร์มอลไลเซชัน การ
สร้างแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ การสร้างพจนานุกรมข้อมูล ภาษาที่ใช้ในฐานข้อมูล ภาษา
ที่ใช้ในการสืบค้นแบบง่าย การสืบค้นตามตัวอย่างรวมถึงการส ารองและการ    กู้คืนฐานข้อมูลใน
รูปแบบต่างๆ ความคงสภาพของข้อมูล การฟื้นสภาพและการควบคุมภาวะความพร้อมกัน ความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูล บูรณภาพและความไว้ใจได้ของข้อมูล  และฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม
ระบบจัดการฐานข้อมูล 
  Definition, configuration, importance of database system; design process 
of database management system, composition and architecture of the database, cycle 
of database development, conceptual and physical database design, normalization,  
E-R diagram design, data dictionary, database language, language for basic retrieval, 
including backing up and restoring databases in various forms, data consistency; data 
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recovery and synchronization control; data security; data integrity and reliability and 
practice using a database management system. 
 
4402331 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 

Human-Computer Interaction 
แนวคิดการเช่ือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับ

คอมพิวเตอร์ และพื้นฐานการเช่ือมต่อ กระบวนการการออกแบบ เทคนิคการประเมินผลงาน 
กระบวนการรับรู้ทางสังคม แบบจ าลององค์ประกอบที่ขึ้นกับความต้องการ การจ าลอง การเช่ือมต่อ
แบบเต็มที่ แนวโน้มของงานด้านน้ีในอนาคต 

The connection between computer and human, interaction between 
user and computer, basic connectivity, design process, work evaluation techniques, 
social cognitive processes, element model based on demand, simulation, the 
complete connection; trend of the future. 

 
4402332 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ    3(2-2-5) 

Object Oriented Analysis and Design 
การวิเคราะห์ระบบโดยอาศัยแนวคิดเชิงวัตถุและคลาสการถ่ายทอดคุณสมบัติเอน

แคปซูเลชันกรรมวิธีโพลิมอร์ฟิซึมและการสร้างแบบจ าลองเชิงวัตถุด้วยภาษายูเอ็มแอลการออกแบบ
ระบบโดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุและกรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ 

System analysis based on object-oriented concepts and classes; the 
transfer of encapsulation property; Polymorphism method; object-oriented modeling 
with UML; system design using an object-oriented concepts; case study on object-
oriented technology. 
 
4402831 การจัดการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล    3(2-2-5) 

Digital technology Services Management 
การคัดเลือกวิเคราะห์การสังเคราะห์และประเมินทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้ใช้และองค์กรการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสารสนเทศกลยุทธ์การใช้
สารสนเทศในองค์กรการออกแบบการจัดการและการประเมินผลิตภัณฑ์และบริการสารสนเทศ  การ
บริหารบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรการจัดหาการเลือกผู้ให้บริการผู้ใช้พฤติกรรมองค์กรและ
การบริหารองค์กรข้อตกลงระดับการให้บริการเทคโนโลยีและเทคนิคเพื่อการให้บริการการบริหาร
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บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการคิดต้นทุนของการให้บริการปัจจัยหลักของความส าเร็จโดยผ่าน
ตัวอย่างกรณีศึกษาของหน่วยงานบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

Selection, analysis, synthesis and estimation of  information resources 
to meet the needs of users and organizations; analysis of the information environment; 
strategic use of digital technology in organization; design, management and evaluation 
of IT products and services; management of digital technology services in organization; 
supplying, service provider selection, users, corporate behavior, and organization 
management; service level agreements; service techniques and technology; IT 
personnel management; cost of the service; the main factors of success through case 
studies of digital technology service agencies. 
 
4402832 การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล                 3(2-2-5)    

Design and production of digital media 
ประเภท ชนิดของสื่อดิจิทัล เทคนิคการสร้าง การเรียบเรียงใหม่ และการจัดเก็บสื่อ

ดิจิทัลในรูปแบบมาตรฐาน การแปลงข้อมูล การใช้เครื่องมือทางซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างสื่อดิจิทัล เสียง 
ภาพนิ่ง วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว การสร้างโปรแกรมเพื่อใช้สื่อเป็นส่วนประกอบที่เหมาะสมกับการ
น าเสนอทั้งบนสื่อจัดเก็บในคอมพิวเตอร์และบนเครือข่าย 

Type of digital media, Building techniques, Rewriting and storing digital 
media in standard formats, Data transformation using software tools, Create digital 
media audio still images videos and animations, Creating a program to use media as 
an appropriate component for presentation both on the storage media in the 
computer and on the network. 
 
4402833 การออกแบบประสบการณ์ผูใ้ช ้     3(2-2-5) 
  User experience design 

การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ทั้งระบบ และการออกแบบสว่นต่อประสานผู้ใช้ ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับอปุกรณ์สื่อสารและเครื่องคอมพิวเตอร์ 

Designing the whole system user experience and designing user 
interface, Interacts between users with communication devices and computers. 
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4403401 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง     3(2-2-5) 
  Structure Programming  

หลักการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง และการท างานของโปรแกรม เทคนิคการ
แก้ปัญหา ข้ันตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การวิเคราะห์และการออกแบบ
อัลกอริทึมแบบเรียงล าดับ แบบทางเลือก แบบวนรอบ และแบบเรียกซ้ า การสร้างฟังก์ชันสร้างเอง 
การใช้งานตัวแปรแถวล าดับ และการใช้แฟ้มข้อมูลเบื้องต้น โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใด
ภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี ภาษาจาวา หรือภาษาไพธอน เพื่อฝึกเขียนและพัฒนาโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 
  Concepts of structured programming and program works; problem-
solving techniques, process of programming and development; flowchart for analyzing 
and designing algorithms: Sequential, Decision, Repetition, and Recursion; the use of 
primarily data file using any of computer languages such as C, Java or Python to train 
and to develop structured programs. 
 
4403402 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ     3(2-2-5) 

Object Oriented Programming 
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โครงสร้าง

โปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ นิยามของวัตถุ ลักษณะประจ าและพฤติกรรมของวัตถุ คลาส การสืบทอด 
แถวล าดับ การน าส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก กราฟิก การสร้างและการจัดด าเนินการ 
โครงสร้างข้อมูลพลวัต ศึกษาเทคโนโลยีเชิงวัตถุการสร้างแบบจ าลองของระบบโดยใช้ภาษาสัญลักษณ์
มาตรฐาน UML (Unified Modeling Language) กระบวนการพัฒนาระบบโดยใช้กรอบแนวคิดเชิง
วัตถุ และเครื่องมือ (CASE Tool) ที่สนับสนุนการสร้างแบบจ าลองและกระบวนการพัฒนาระบบใน
เชิงวัตถุ โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาจาวา ภาษาซีพลัสพลัส หรือภาษา
ไพธอน เพื่อฝึกเขียนและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ 
  Basic concepts of object-oriented software design and development, 
the structure of object-oriented programming language, the definition of the object, 
characteristics and behaviors of object and class, inheritance, array, components of 
software reuse, graphics, the creation and delivery process, dynamic data structures, 
object-oriented technology; modeling design for the system using UML (Unified 
Modeling Language), system development process using object-oriented framework 
and CASE Tool that supports the modeling and system development process in object-
oriented. 
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4403431 การเขียนโปรแกรมแบบท าตามเหตุการณ์    3(2-2-5) 
  Event Driven Programming 

โครงสร้าง ข้ันตอน การออกแบบของการเขียนโปรแกรมตามเหตุการณ์ซึ่งเป็น
หลักการส าคัญส าหรับโปรแกรมทีม่ีการใช้ส่วนประสานงานกับผู้ใช้แบบกราฟิกและการประยุกต์ใช้กบั
โปรแกรมภาษาที่มีในปัจจุบัน 

Structure, procedure, design of an Event Driven Programming, which are 
important principles for the programs using the Graphics User Interface (GUI), and 
application of programming languages available today. 
 
4403432 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสมัยใหม่    3(2-2-5) 

Programming with Modern Language 
ภาษาโปรแกรมเกิดใหม่ทีม่ีแนวโน้มได้รับความนิยม จุดเด่น ข้อจ ากัดของภาษาและ

ลักษณะงานทีเ่หมาะสมกบัการใช้ภาษา โครงสร้าง ไวยากรณ์ค าสั่งของภาษาและเครื่องมือที่ใช้ส าหรบั
เขียนภาษาน้ันๆ เพื่อใหส้ามารถเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปญัหาได้ 

New born programming languages tend to be popular, highlights the 
limitations of language and the appropriate characteristics with the language, structure, 
command syntax of the language and tools used for programming in order to write a 
program to solve the problem. 
 
4403831 เทคโนโลยีเว็บ       3(2-2-5) 

Web Technology   
องค์ประกอบและแนวคิดพื้นฐานของระบบเว็บ หลักการท างานของระบบเว็บ 

แนะน าเทคโนโลยีเว็บฝั่งไคลแอนท์ ได้แก่ เอชทีเอ็มแอล ซีเอสเอส จาวาสคริปต์ และ ดีโอเอ็ม 
เทคโนโลยีเว็บฝั่งเซิร์ฟเวอร์ส าหรับการสร้างหน้าเว็บแบบปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้ เครื่องมือส าหรับการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บ 

Basic elements and concepts of a web system, Principles of web system 
operations, Introducing client-side web technology, including HTML CSS Javascript and 
DOM, Server-side web technology for creating content-oriented webpages, Tools for 
web design and development. 
 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        47 

4403832 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น     3(2-2-5)    
Basic Computer Graphics 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก  สูตรคณิตศาสตร์การสร้างเส้นตรง 

วงกลม การระบายสี การทรานฟอร์ม 2 มิติ และ 3 มิติ การย่อ-ขยาย การสร้าง ภาพเคลื่อนไหวและ
การโต้ตอบของผู้ใช้และเกม ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ภาษาระดับสูง หรือภาษาส าหรับ
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

Basic knowledge about computer graphics, Mathematical formulas for 
creating straight lines, circles, coloring, 2D and 3D forms, Zooming - Expanding 
animations and user interaction and games, Practice in writing high-level programming 
languages or languages for computer graphics. 

 
4403833 การประยุกต์ใช้การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับงานแอนิเมชัน 3(2-2-5) 
  Basic Application computer programming for animation 

ทฤษฎี แนวคิด กระบวนการท าภาพเคลื่อนไหว การปฏิบัติทางด้านการท า
ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและวิธีการเบื้องต้นส าหรับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการท า
ภาพเคลื่อนไหว 

Theory of concepts in animation process. Practice in making motion 
pictures by computer. Basic tools and methods for software used in animation. 
 
4404231 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ      3(2-2-5) 

Business Information Systems 
การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศในงานด้านต่างๆ ของธุรกิจ การใช้ประโยชน์

ของสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรและกิจการของวิสาหกิจ การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
บริหารการเงิน การบัญชี การผลิตและสินค้าคงคลัง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การขาย การบริการ การ
บริหารเครือข่ายผู้ผลิต และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อด าเนิน
กิจการ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการสื่อสารทั้งภายใน ภายนอก และระหว่างองค์กร ด้วยระบบ
อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 

The use of information systems in various fields of business; taking 
advantages of the information resource management and affairs of the enterprise; 
human resource management, financial management, accounting, production and 
inventory, electronic commerce, sales, services, supplier network administration, 
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customer relation management; the use of information system for operations, in order 
to support decision making in communication, both within and outside the 
organization, with the internet and intranets. 
 
4404501 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม     3(2-2-5) 

Data Structure and Algorithm 
  ศึกษาแนวคิด และประยุกต์ใช้ โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธีเบื้องต้น  โครงสร้าง
ข้อมูลแบบต่าง ๆ  ทั้งแบบเชิงเส้น ได้แก่ อาร์เรย์ ลิงค์ลิสต์ กองซอน คิว และแบบไม่ใช่เชิงเส้น ได้แก่   
ตนไม และกราฟ การน าโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ การเรียกซ้ า  เทคนิคการ
เรียงล าดับ และค้นหาข้อมูล วิเคราะห์และการออกแบบข้ันตอนวิธีโดยใช้โครงสร้างข้อมูลชนิดต่างๆ  
กลยุทธ์การออกแบบข้ันตอนวิธี   ข้ันตอนวิธีแบบการใช้ก าลังบังคับ ข้ันตอนวิธีประเภทละโมภ วิธี
ประเภทแบ่งเพื่อเอาชนะ การย้อนถอยหลัง วิทยาการศึกษาส านึก การจับคู่แบบอย่าง ข้ันตอนวิธี
ส าหรับการจับคู่ข้อความและสายอักขระ  

A study of fundamental concepts and applications of data structures 
and algorithms; linear data structures: array, linked list, stack, and queue; non-linear 
data structures: tree and graph; applications of data structures, recursion, basic 
searching and sorting techniques, analysis and design a various type of algorithms, 
design strategies, brute-force algorithms, greedy algorithms, divide-and-conquer, 
backtracking, heuristics, pattern matching and string matching algorithms. 

 
4404831 การบริหารโครงการและเทคโนโลยีดิจิทัล    3(2-2-5) 
  Project Management and Digital Technology 

ความหมายของโครงการและการบริหารโครงการ ทักษะที่ส าคัญเพื่อน าไปสู่
ความส าเร็จของโครงการ ประกอบด้วย ทักษะด้านการก าหนดเป้าหมาย การก าหนดแผนงาน และ
การปฏิบัติงานตามแผน รวมทั้งทักษะด้านการบริหารบุคคล แนวคิดเกี่ยวกับการแยกกิจกรรมย่อย
จากตัวโครงการ เพื่อช่วยก าหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ การก าหนดความรับผิดชอบ และการสร้าง
ตารางเวลาท างาน แนวคิดการสร้างผังงาน  ล าดับก่อนหลังของกิจกรรมต่าง ๆ  การจัดการแผนงาน
ด้วยเทคนิคซีพีเอ็ม (CPM)  เพิ์รท (PERT) และแกนทชาร์ท (Gantt chart) การติดตามและการ
ประเมินผลโครงการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการปิดโครงการ การฝึกปฏิบัติการใช้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโครงการ 
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The definition of project and project management; essential skills to 
the success of the project include setting target skill, planning skill, action plan skill, 
including people management skill; concept of separate sub-activities of the project 
to help determine the resources required; the responsibility assignment, and creating 
work schedules; the idea for creating flowcharts, priority activities, management plan 
with Critical Path Method (CPM), Program Evaluation and Review Technique  (PERT) 
and Gantt chart; monitoring and evaluation of projects; change management and 
project closure; practicing using the computer software for project management. 
 
4404832 ระบบฐานข้อมลูทางธุรกิจ     3(2-2-5) 

Commercial Database System 
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ตรรกะทางธุรกิจ และการใช้งาน

ฐานข้อมูลที่เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น Oracle, Informix, DB2 ฯลฯ อย่างละเอียดในมุมมองของ
ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งและปรับแต่งฐาน ข้อมูลข้างต้นให้เหมาะสมกับการใช้งานเบื้องต้นทั้งส่วนที่เป็น 
single และ multi-user สามารถใช้tools พื้นฐานต่าง ๆ รวมทั้งเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกข้อมูลใน
ฐานข้อมูลที่ตั้งข้ึนมาใช้งาน มีการทดสอบที่ได้มาตรฐานในระดับสากลหรือท าโครงงานส่งเพื่อแสดงว่า
นักศึกษา สามารถน าฐานข้อมูลข้างต้นมาใช้งานได้จริง 

Database-related in business processes, business logics, and using 
database that is commonly used today: Oracle, Informix, DB2, etc. in details of user’s 
view; the capability of installation and configuration a database that is suitable for 
basic operation for both of the single and multi-user; ability to use basic tools, including 
a programming to retrieve data from a database; internationally standardized test or 
project submitted from the student to show that student can take the database to 
actual work. 
 
4404833 คลังข้อมูลและเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล    3(2-2-5) 

Data Warehousing and Data Mining 
แนวคิดเกี่ยวกับคลังข้อมูลลักษณะของคลังข้อมูลสถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล

เทคนิคการออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลแบบจ าลองข้อมูลส าหรับ
คลังข้อมูลระบบธุรกิจอัจฉริยะเบื้องต้น  แนวคิด หลักการ และข้ันตอนวิธีที่เกี่ยวกับเหมืองข้อมูล การ
หาสารสนเทศจากข้อมูลขนาดใหญ่ โดยการใช้เทคนิคต่างๆ ได้แก่ การรู้จ าแบบแผนความรู้ทางสถิติ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องกระบวนการน าเสนอแบบอัตโนมัติของ แม่แบบ กฎและ
ฟังก์ชันจากฐานข้อมูลที่ซับซ้อน เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจกลยุทธ์ในการลดทอนข้อมูล และ
การประยุกต์ใช้งานของเหมืองข้อมูล 

Concept of data warehousing, data warehouse characteristics, data 
warehouse architecture, design technique and development of data warehouse, data 
storage structure, data modeling for data warehouse, basic intelligence business 
system; concepts, principles and algorithms of data mining; extraction of information 
from large data using various techniques: pattern recognition, statistics, data analysis 
and machine learning; process of automated presentation of patterns, rules, and 
functions from complex database to make business decisions; data reduction strategies 
and data mining application. 
 
4404834 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่      3(2-2-5) 

Big Data Analysis 
ศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ วงจรชีวิตและผลกระทบของข้อมูลขนาดใหญ่ 

การเก็บบันทึกและการประมวลผลแบบกระจาย การเลือกคุณลักษณะ การวัดความเหมือนและความ
ต่าง ตัวแบบข้อมูล ระบบแนะน า การแปลผลการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ 

Study Big Data, Life Cycle Analysis and Big Data Impact Distribution 
logging and distributed processing, Feature selection Similarity and differential 
measurement of data, the system suggests effective interpretation of analysis results. 

 
4404835        ธุรกิจอัจฉริยะ                                                         3(2-2-5) 
                     Business Intelligence 

แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ประเภทและ
กระบวนการตัดสินใจ ลักษณะสารสนเทศส าหรับธุรกิจอัจฉริยะและเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
แบบจ าลองการจดัการและแบบจ าลองการวิเคราะหเ์พื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ประเภท องค์ประกอบ 
และซอฟต์แวร์ของธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การพัฒนาแบบจ าลองเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ การพัฒนาและประยุกต์ใช้ 

Concept of Business Intelligence and Decision Support System, types of 
decision making process, information features for business intelligence and to support 
the decision, management model and analytical models for decision support, types of 
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components, and business intelligence software and decision support system; model 
development to support decision making, development and applying. 
 
4404836 บล็อกเชนเบื้องต้น      3(2-2-5)    

Basic Blockchain 
บล็อกเชนเบื้องต้น บัญชีแยกประเภทแบบกระจาย คุณสมบัติเบื้องต้น บัญชีแยก

ประเภทธุรกรรมทนทาน ประเด็นความเป็นส่วนตัว ประเด็นการปรับขนาดได้ บล็อกเชนในรูปแบบ
แพล็ตฟอร์มสมาร์ตคอนแทรค การประยุกต์ใช้บล็อกเชน เทคนิคทางเลือกส าหรับการพิสูจน์งาน การ
วิเคราะห์โพรโทคอลบล็อกเชน  

Basic blockchain, Distribution ledger, Basic qualifications, Durable 
ledger, Privacy issues, Scalable issues, Blockchain in the form of smart, Contracting 
platform, Blockchain application, Alternative techniques for proof of work, Blockchain 
protocol analysis. 
 
4404837 ระบบสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารระดับสูง    3(2-2-5) 
  Executive Information System 

แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง  กรอบในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารระดับสูงความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการข้อมูล และบทบาทของผู้บรหิาร
ระดับสูง ข้อตกลงร่วมของผู้บริหารระดับสูง  พนักงานในระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง  
การก าหนดความต้องการระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง  การก าหนดคุณสมบัติข้อมูล
ส าหรับระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง  การก าหนดคุณสมบัติฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ส าหรับระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง   การจัดโครงสร้างข้อมูล การออกแบบปฏิสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง  การบริหารข้อมูล  การเอาชนะอุปสรรคทางการเมืองใน
องค์กร ปัญญาประดิษฐ์ การประเมินก าไร ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร ทิศทางของระบบ
สารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูงในอนาคต 
  Information concepts for senior management, Framework for 
information system development for senior management, understanding of 
information needs and the role of senior management, Collective agreement of senior 
management, Staff in information systems for senior management, Determining 
Information System, Requirements for senior executives, Data specifications for 
information systems for senior management, Hardware and software specifications for 
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information systems for senior management, Data structure Information system 
interaction design for senior management, Data management, Overcoming the political 
obstacles in the organization, Artificial intelligence profit assessment key factors for the 
success of an organization, The direction of information systems for senior 
management in the future. 
 
4404838 ระบบผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล   3(2-2-5) 
  Digital Technology Expert System 

ความหมายของระบบผู้เช่ียวชาญ  ภาษาโปรแกรมระบบผู้เช่ียวชาญ  การออกแบบ
โปรแกรมและการเขียนโปรแกรมส าหรับผู้เช่ียวชาญ   การหาความรู้ แนวทางส าหรับการแทนความรู้ 
แบบจ าลองจริงของเหตุผลและการประยุกต์ที่เป็นประโยชน์ต่องานทางธุรกิจและการจัดการเบื้องต้น  
ระบบผู้เช่ียวชาญในฐานะผู้สนับสนุนการติดสินใจของการจัดการ  และการบริหารงานทางธุรกิจ 

The definition of an expert system; programming languages for expert 
systems;  application design and programming for  the experts; knowledge acquisition; 
the way for knowledge representation; model of reasoning and applications that 
benefit for business and basic management; an expert system to support decision 
making of management and business applications. 

 
4404839 เทคโนโลยีดิจิทัลกับโหราศาสตร์      3(2-2-5) 
  Digital Technology and Astrology  

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโหราศาสตร์  หลักการ  วิธีการ และการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวเลขกับชีวิต โดยฝึกเขียนโปรแกรมหรือฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับโหราศาสตร์ใน 
การประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ  
  Basic knowledge about astrology. The Principle, method and data 
analysis number with life. By practicing programming or practice using digital 
technology with astrology in various applications. 
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4404840 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ     3(2-2-5) 
Cloud Computing  
แนวคิดและหลักการท างานการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การติดตั้งการบริการของ

เวอร์ชัวไลเซชัน  เพื่อการบริหารจัดการระบบแบบกลุ่มเมฆ 5 ด้าน ได้แก่ Cloud Architecture, 
Cloud Technology, Cloud Resource Management, Cloud Services และ Cloud Security 
  Concepts and principles cloud computing; Installation services of 
Virtualization for management systems: Cloud Architecture, Cloud Technology, Cloud 
Resource Management, Cloud Services, andCloud Security. 
 
4404841 ระบบฐานข้อมลูแบบกระจาย     3(2-2-5) 

Distributed Databases 
ระบบฐานข้อมูลแบบ distributed database อย่างละเอียดในมุมมองของผู้ใช้และ

ผู้ควบคุมระบบ ศึกษาปัญหาและวิธีการข้ันตอนต่างๆ ในการจัดตั้งฐานข้อมูลข้างต้น เช่น ปัญหา
เกี่ยวกับdata fragmentation การซ้ าซ้อนของฐานข้อมูล การวางต าแหน่งของฐานข้อมูลในระบบ
เครือข่าย ฯลฯ การติดต่อสื่อสารระหว่างฐานข้อมูล หลักการบริหารจัดการฐานข้อมูลและการหา
แหล่งที่มาของฐานข้อมูลที่อยู่ ตาม nodes ต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบโดยเน้นที่การลดจ านวนข้อมูลที่ต้อง
ส่งผ่าน การsynchronize การเรียกใช้ฐานข้อมูลแบบขนานในระบบ distributed database ระบบ
รักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล การปรับแต่งประสิทธิภาพการใช้งานของฐานข้อมูลสร้างรูปแบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา การเขียนโปรแกรมและการรองรับการเรียกใช้ฐานข้อมูลในระบบข้างต้นมี
การศึกษาค้นคว้าตัวอย่างงานวิจัยต่างๆ ในด้านนี้ ซึ่งรวมไปถึงการท าโครงงานที่เกี่ยวข้อง 

Distributed database system, in view of the user and the system 
administrator; study the problems and stages of establishment the database: the 
problem of data fragmentation, the redundancy of the database, the positioning of 
the database in a network, etc.; the communication between databases; the 
management of the database and finding the sources of the database on the various 
nodes in the system, with emphasis on reducing the amount of data that must be 
passed; synchronization; running parallel database systems in distributed database 
systems; database security system; performance tuning of database applications; 
creation a standard database for the study; programming and support for running the 
databases mentioned above; research of example studies in this field as well as related 
projects. 
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4405331 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายดิจิทัล   3(2-2-5) 

Data Communication System and Digital Networking  
การท างานของระบบการเก็บข้อมูลและการสื่อสาร อุปกรณ์ที่ใช้กับระบบเก็บข้อมูล 

การวิเคราะห์ระบบสื่อสาร อุปกรณ์ที่ใช้ ระบบสื่อสาร ระบบการส่งข้อมูลแบบทางเดี่ยว แบบสองทาง
ไม่พร้อมกัน แบบสองทางพร้อมกัน ชนิดของการส่งข้อมูล Analog Digital สถาปัตยกรรมของ 
network protocol ระบบเครือข่าย WAN LAN  รวมถึงสถาปัตยกรรมของการสื่อสารไร้สายที่ใช้งาน
ในปัจจุบันและอนาคต  การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

The working of the data collection system and communication; 
equipment used for data collection; analysis of communication systems; data 
transmission system: one-way, asynchronous two-way, and two-way simultaneously; 
types of data transmission: Analog and Digital; network protocol architecture: WAN, 
LAN and Distributed Network; security for computer network system. 
 
4405332 ความมั่นคงสารสนเทศและไซเบอร์     3(2-2-5) 

Information and Cyber Security 
กลไกและหลักความมั่นคง ต้นแบบภัยคุกคาม การพิสูจน์ตัวตน การพิสูจน์สิทธ์ิ การ

บันทึก (AAA) การเข้ารหัสข้ันแนะน า ความมั่นคงเว็บ ความมั่นคงเครือข่าย ความมั่นคงโมบาย
แพลตฟอร์ม ความมั่นคงซอฟต์แวร์และโค้ดดิ้ง การไม่เปิดเผยตัวตน บิทคอยน์และบล็อกเชน การ
ตรวจจับและวิเคราะห์เหตุการณ์ การจัดการความมั่นคงสารสนเทศและไซเบอร์จรรยาบรรณความ
มั่นคงไซเบอร์กฎหมายความมั่นคงไซเบอร์ มาตรฐานการจัดการความมั่นคงสารสนเทศและไซเบอร์ 

Mechanisms and principles of security threat prototype, proof of 
identity, Proof of recording rights (AAA), recommended encryption, Web security, 
Network stability, Stability mobile platform, Software and code stability, Anonymity, 
Bitcoin and blockchain, Event detection and analysis, Information security and cyber 
management, cyber security code, cyber security law Information, Security and cyber, 
Security management standards. 
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4405831 เทคโนโลยไีร้สาย                3(2-2-5) 
Wireless technology 
การสื่อสารไร้สาย คุณลักษณะของช่องสัญญาณคลื่นวิทยุ เทคนิคการเข้าถึง

ช่องสัญญาณ และการเขียนโปรแกรมควบคุมข้อผิดพลาด การส่งสัญญาณ และหลักการด าเนินงาน 
การประยุกต์ใช้งานระบบการสื่อสารไร้สาย การออกแบบข้ันตอนวิธีในการควบคุมข้อผิดพลาดของ
การใช้งานระบบสื่อสารไร้สาย ฝึกฝนทักษะการปฏิบัติจริงและทักษะการแก้ปัญหา ตลอดจนการเขียน
โปรแกรมแบบไร้สายในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

Wireless communication, Characteristics of the radio channel, Channel 
access techniques and programming, error control, signaling and operating principles, 
Wireless communication system applications, designing an algorithm for controlling 
errors in wireless communication systems, Practice practical skills and problem solving 
skills as well as wireless programming in various environments. 

 
4405832 อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง     3(2-2-5) 

Internet of things 
เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลแวดล้อม เทคโนโลยีการสื่อสารทั้งแบบมีสาย

และไร้สาย เครือข่ายเซ็นเซอร์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ และ
เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผลข้อมูลได้ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เ บื้องต้นส าหรับ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งได้ 

Technology help all things perceive environmental data, Wired and 
wireless communication technology, Sensor network, Data exchange between various 
operating systems and technology help all data processing things can develop basic 
applications for the internet of things. 
 
4405833 การออกแบบและการบริหารจัดการเครือข่าย   3(2-2-5) 
 Network Management and Design 

หลักการเครือข่ายเบื้องต้น  อุปกรณ์และองค์ประกอบของระบบเครือข่าย  การ
จัดการเครือข่ายเบื้องต้น   การพิจารณาความเช่ือถือได้ของระบบเครือข่าย  ระบบการจัดการ
เครือข่าย  สถาปัตยกรรมและกรอบการท างาน  หน้าที่ของระบบจัดการ  โปรโตคอลและมาตรฐาน
การจัดการเครือข่าย  โครงสร้างข้อมูลจัดการ SNMP  CMIS  CMIP  ซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์การ
จัดการเครือข่าย  หลักการออกแบบเครือข่าย  คุณสมบัติของการจราจรเบื้องต้น   วิศวกรรมโทร
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จราจร   แบบจ าลองจราจร  หลักการสื่อสาร  เสียง  ข้อมูล  สื่อประสมและการสือ่สารร่วม  หลักการ
สถาปัตยกรรมเครือข่าย   หลักการพิจารณาประสิทธิภาพระบบ  ต้นทุน  อัตราส่งผ่าน  คุณภาพการ
บริการ ของเครือข่าย 
  The initial network concept; devices and network elements; basic 
network management; the reliability of the network; network management system; 
architecture and framework; the functions of the management system; standard 
protocols and network management; structure of Management Information: SNMP 
CMIS CMIP; software and network management products; concept of network design; 
basic features of the traffic,  traffic engineering, traffic model; concept of 
communication: voice, data, multimedia and collaborative communications; network 
architecture concept; the principle of system efficiency, cost, transmission rate, and 
quality services through the network. 
 
4405834 การสื่อสารแบบไร้สายและเคลื่อนท่ี    3(2-2-5) 

Wireless and Mobile Communication 
สถาปัตยกรรมของการสื่อสารไร้สาย เช่น เครือข่ายไร้สายในองค์กร เครือข่ายไร้สาย

ขนาดใหญ่ และองค์ประกอบส าคัญอื่นๆ เช่น โปรโตคอล มาตรฐาน (802.11B, GPRS, Bluetooth) 
ที่ใช้งานในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นศึกษาลักษณะรูปแบบการสื่อสารแบบไร้สายและเคลื่อนที่
รวมถึงความเข้าใจการออกแบบระบบการสือ่สารแบบไร้สายในลักษณะต่าง ๆ  ภาพรวมเทคโนโลยีการ
สวิทช์และเร้าต้ิง เช่น การเร้าต้ิงแบบอ๊อพติคัล แบบ QoS และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยบน
ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย การออกแบบระบบเครือข่ายและการประยุกต์ใช้งานที่มีระบบไร้สายเข้า
มาร่วมด้วย 

Architecture of wireless communication such as wireless networking in 
enterprises and large-scale wireless networks; other important elements such as a 
standard protocol (802.11B GPRS Bluetooth) that is used in the present and future; in 
addition, the study of forms of wireless communication and mobility, as well as an 
understanding of system design for wireless communication in a variety of different 
characteristics; overview of switching technologies, and routing such as an optical and 
Quality of Service (QoS) routing; security standards for wireless networking; networking 
system design; wireless applications. 
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4405835 การบ ารุงรักษาและการบริหารระบบ    3(2-2-5) 
System Administration and Maintenance 
ศึกษาการติดตั้ง และสร้างระบบบริหารการจัดการแม่ข่ายและลูกข่าย ระบบ

ให้บริการการพิมพ์ ระบบให้บริการแฟ้มข้อมูล ระบบให้บริการฐานข้อมูล ศึกษาวิธีการบริหารและ
จัดการระบบเครือข่าย ในระดับผู้บริหารระบบ จัดการบัญชีผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้ การวางแผนการส ารอง
ข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของระบบ การจัดการทรัพยากรของระบบ การให้ความช่วยเหลือและ
ให้ความรู้แก่ผู้ใช้ การบริหารจัดการโดเมนส าหรับให้บริการ 

Installation and establishing of server and client systems management,  
printing service system,  information service system, database service system; method 
to manage network as a system administrator, user account sand user group 
management, backup plan, system security, resource management system, assisting 
and educating users, domain service management. 
 
4405836 ประสิทธิภาพเครือข่าย      3(2-2-5) 
  Network performance 

เครื่องมือและเทคโนโลยีส าหรับการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย
สื่อสาร การวัดประสิทธิภาพ การสร้างแบบจ าลอง และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่าย ปัจจัยทีม่ี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองทราฟฟิก ห่วงโซ่มาร์คอฟ และทฤษฎีคิว  

Tools and technology for evaluating and improving communication 
network performance, Performance measurement, Modeling and network 
performance analysis, Factors that affect performance, Analysis with traffic model 
Markov chain and queue theory. 

 
4405837 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีเครือขา่ยและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

Specialized studies for Network technology and Communication 
วิทยาการใหมท่างด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและการสือ่สาร 

 New science in Network technology and Communication. 
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4406531 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
Computing Platform Technology  
การแนะน า เบื้ องต้นเกี่ ยวกับสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์และ

ระบบปฏิบัติการประกอบด้วยส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ได้แก่หน่วยประมวลผลระบบบัสและระบบ
เช่ือมต่ออุปกรณ์ภายนอกหน่วยความจ าหน่วยเก็บบันทึกข้อมูลระบบปฏิบัติการได้แก่ส่วนประกอบ
และหน้าที่ภายในระบบปฏิบัติการโดยใช้กรณีศึกษาระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบันการฝึกปฏิบัติ
หลักการและการฝึกหัดด้านการบริหารระบบเช่นการจัดการบัญชีผู้ใช้บริการการพิมพ์การจัดสรรพืน้ที่
เก็บบันทึกข้อมูลการเฝ้าสังเกตและการแก้ไขปัญหา 

Introduction to the architecture of computer systems and operating 
systems include hardware components: the processor, bus system, system connected 
to external devices, memory, storage; components and functions within the operating 
system; the case study of operating system used in the present; practicing training 
about the principles and management systems: users’ accounts management, printing 
service, data storage allocation, monitoring and troubleshooting. 
 
4407331 การพัฒนาระบบงานบนเว็บและมือถือ    3(2-2-5) 

Software Development Tools for Web and Mobile Applications 
สถาปัตยกรรม  โครงสร้าง และหลักการท างานของโปรแกรมเครื่องมือส าหรับ

พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ท างานบนเว็บ (Web application) และบนอุปกรณ์พกพา (Mobile 
application) เช่น โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งศึกษาถึงการใช้งานและฝึกทักษะการใช้งานฟังก์ช่ันต่างๆ 
ของโปรแกรมเหล่านี้เพื่อสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของซอฟต์แวร์ ให้สามารถท างานบนเว็บและบน
อุปกรณ์พกพาต่างๆ ที่ท างานบนแพลตฟอร์ม (platform) ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เช่น 
iOS หรือ Android ได ้

Architecture, structure and operation principles of programs, tools for 
developing computerized systems on the Web (Web application) and on mobile 
(Mobile application): mobile phone; application and practice using various functions of 
the programs in order to creation software components to be able to work on the 
Web and on mobile devices on various platforms: iOS or Android. 
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4407831 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5) 
Electronic Business 
แนวคิดพื้นฐานของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์การออกแบบและพัฒนาธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์กลยุทธ์ในธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระบบการช าระเงินการตลาดการประชาสัมพันธ์การ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์แนวโน้มของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กรณีศึกษาการออกแบบโครงงานและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยม
ใช้ในปัจจุบัน 

The basic concept of electronic transactions; design and development 
of electronic transactions; strategies for electronic transactions; payment systems for 
marketing; public relations; the security of commercial information in electronic form; 
laws relating to electronic transactions; trends in electronic transactions; case studies; 
project design and application of technology; study and training with software packages 
commonly used in electronic transactions. 
 
4407832 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 1     3(2-2-5) 
  Mobile Application Development 1 

สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจ ากัดของอุปกรณ์พกพา หลักการ
เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในเครื่องมือสื่อสารไร้สาย  เครื่องมือและภาษาที่ใช้ส าหรับพัฒนาแอพ
พลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา  การออกแบบและการสร้างส่วนโต้ตอบผู้ใช้  การจ าลองเพื่อทดสอบและ
แก้ไขระบบบนอุปกรณ์พกพา 

Hardware architecture, Features and limitations of portable devices, 
Basic principles about technology used in wireless communication tools, Tools and 
languages used for developing mobile applications designing and creating user 
interface, Simulation for testing and editing of systems on mobile devices. 
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4407833 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 2     3(2-2-5) 
  Mobile application development 2 

วิชาบังคับก่อน: 4407832 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 1 

Prerequisite: 4407832 Mobile application development 1 
การพัฒนาระบบส าหรบัโปรแกรมประยุกต์ ส่วนติดต่อผู้ใช้ การใช้หน่วยความจ าและ

ส่วนเก็บบันทึกข้อมูล การสื่อสารกับระบบภายนอก การเช่ือมโยงกับระบบฐานข้อมูล และค านึงถึง
ด้านความมั่นคง รวมถึงการใช้โปรแกรมเพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา 

System development for applications, User interface, Memory usage 
and data storage, Communication with external systems, Links to database systems 
and considering security, Including using programs for developing applications on 
mobile devices. 

 
4407834 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี   3(2-2-5) 

Mobile Applications Development 
ระบบปฏิบัติการโมบาย อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย กระบวนการพัฒนาแอพพลิเคชัน

และภาษาที่ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชันส าหรับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายแต่ละแพลตฟอร์ม แนวคิดการ
ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ภาษาที่ใช้ในการสร้างและพัฒนา แนวคิดในการพัฒนาแอพพลิเคชัน
ส าหรับน าไปใช้งาน  การสร้าง และพัฒนาแอพพลิเคชันเช่ือมโยงกับอุปกรณ์ภายในเครื่อง   การ
จัดการหน่วยความจ า การติดต่อฐานข้อมูล การท างานกับสื่อมัลติมีเดีย และการเช่ือมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

Mobile operating systems,wireless communication devices, process and 
programming language of application development  for wireless devices in different 
platforms; learning concept to design user interface and principle  of programming 
language for application development; concept and developing applications to 
manage memory unit, to access a database, and to work with multimedia and to the 
Internet. 
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4407835 การพัฒนาสื่อมัลติมเีดียเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 
  Multimedia development for communication 

ทฤษฎีการสื่อสาร ประเภทและองค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดีย แนวคิดการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดีย การพัฒนามัลติมีเดียส าหรับงานด้านสื่อปฏิสัมพันธ์ การวิเคราะห์และประเมินการใช้สื่อ
มัลติมีเดีย  

Communication theory types and components of multimedia, Concept 
of multimedia development, Multimedia development for interactive media work, 
Analysis and evaluation of multimedia usage. 

 
4407836 การพัฒนาเกม 1       3(2-2-5) 

Game Development 1 
เทคนิคการเขียนโปรแกรมทั่วไป ความรู้พื้นฐานส าหรับการพัฒนาเกม ความรู้

พื้นฐานส าหรับการสร้าง ภาพเคลื่อนไหวในเกม ความรู้พื้นฐานส าหรับการจัดการกับอินพุตและการ
ควบคุมตัวละคร ความรู้พื้นฐานส าหรับการตรวจสอบการชนและการเคลื่อนที่ เทคนิคการจัดการวัตถุ
ภายในเกมเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานส าหรับการจัดการส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การจัดการเสียง
ประกอบในเกมเบื้องต้น เครื่องมือช่วยสร้างเกมเบื้องต้น 

General programming techniques, Basic knowledge for game 
development, Basic knowledge for creating, Game animation, Basic knowledge for 
manipulating character inputs and controls, Basic knowledge for check for collisions 
and movements, Basic object management techniques in the game, Basic knowledge 
for managing user interfaces, Basic sound management in the game Basic game building 
tools. 

 
4407837 การพัฒนาเกม 2       3(2-2-5) 

Game Development 2 
วิชาบังคับก่อน: 4407836 การพฒันเกม 1 
Prerequisite: 4407836 Game Development 1 
อัลกอริทึมส าหรับการพัฒนาเกม การจัดการอินพุท การจัดการสถานะของเกม การ

เปลี่ยนฉาก การจัดการวัตถุต่าง ๆ ภายในเกม การเขียนโปรแกรมจัดการเสยีง การใช้งานกล้องและตวั
ละครสามมิติเบื้องต้น การสร้าง ฉากสามมิติเบื้องต้น การบันทึกและอ่านข้อมูลเกม  
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Algorithm for game development, Input management, Managing game 
status, Changing the scene, Managing various objects within the game, writing audio 
management programs, Camera operations and basic 3D characters, Creating basic 3D 
scenes, Saving and reading game data. 
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6. ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
6.1 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัว 

บัตรประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชาเอก) 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

1 นายวิวัฒน์ 
   จูวราหะวงศ์ 

xxxxx ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์ 

วท.ม. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2546 

วท.บ. 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันราชภัฏธนบุรี 2541 

2 นางศรีสวคนธ์ 
     แดงสอาด 

xxxxx ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์ 

ปร.ด.  
(วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2550 

พบ.ม.  
(คอมพิวเตอร์) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

2539 

วท.บ. 
(ศาสตร์คอมพิวเตอร์) 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย
รามค าแหง 

2533 

3 นายณัฐคมณ์ 
  ไพศาลวัสยศ 

xxxxx อาจารย์ ค.อ.ม. 
(คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2546 

วท.บ.  
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันราชภัฏธนบุรี 2539 

4 น า ง ส า ว
วรรณพร 
    จิตรสังวรณ์ 

xxxxx อาจารย์ ค.อ.ม.  
(คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2548 

วท.บ. 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันราชภัฏธนบุรี 2542 

5 นายเอกรินทร์  
    ตั้งนิธิบุญ 

xxxxx อาจารย์ ค.อ.ม. 
(คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2552 

วท.บ. 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันราชภัฏธนบุรี 2541 
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6.2 อาจารย์ประจ า 
ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัว 

บัตรประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชาเอก) 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

1 นายณภัทรกฤต         
    จันทวงศ์ 

xxxxx อาจารย์ วท.ม. 
(วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2551 

  xxxxx  วท.ม. 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

2549 

  xxxxx  วท.บ. 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

2539 

2 นางจุฑามาส  
ศิริอังกูรวาณิช 

xxxxx อาจารย์ 
 

DMS. 
(Management 
Science)  

Technological 
University of the 
Philippines 

2546 

  xxxxx  M.Sc. 
(Computing) 

University of 
Northumbria at 
Newcastle, 
England 

2542 

  xxxxx  วท.บ. 
(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2538 

3 นายวิชัย  
    สีแก้ว 

xxxxx อาจารย์ ค.อ.ม. 
(คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2547 

  xxxxx  วท.บ. 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันราชภัฏธนบุรี 2539 

4 น.ส.เสาวนีย์          
   ปรัชญา
เกรียงไกร 

xxxxx อาจารย์ ค.อ.ม. 
(คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2550 

วท.บ.  
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันราชภัฏธนบุรี 2543 

5 น.ส.สุปราณี  
      ห้อมา 

xxxxx อาจารย์ วท.ม. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2552 

วท.บ.  
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันราชภัฏสวน
สุนันทา 

2546 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชาเอก) 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

6 นายพันทิพย์ 
  คูอมรพัฒนะ 

xxxxx ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์ 

วท.ม. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2546 

วท.บ. 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2535 

7 นายภูกิจ   
     คงเปี่ยม 

xxxxx อาจารย์ วท.ม. 
(คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2550 

วท.บ. 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

2539 

8 น.ส.ลักษณา 
    รมยะสมิต 

xxxxx อาจารย์ วท.ม. 
(คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2550 

วท.บ. 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยสยาม 2536 

9 นายเอกรัตน์ 
    สุขะสุคนธ์ 

xxxxx อาจารย์ บธ.ม. 
(ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยสยาม 2551 

วท.บ.  
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

วิทยาลัยครูเพชรบุรี 2537 
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6.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชาเอก) 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

1 น.ส.สุดารัตน์ 
ปสันธนาทร 

xxxxx อาจารย์ ค.อ.ม. 
(ครุศาสตร์เทคโนโลยี
และสื่อการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2548 

  xxxxx  
2 พ.ท.หญิง  

ดวงกมล 
  จุลกะเศียน 

xxxxx อาจารย์ วท.ม. 
(วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2554 

3 น.ส.พจนันท์ 
 คล้ายสมบูรณ์ 

xxxxx อาจารย์ บธ.ด.(ระบบ
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

2550 

4 นายสุนทร   
  หลั่นเจริญ 

xxxxx อาจารย์ ค.อ.ม. 
(คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2547 

5 นายฐัศแก้ว  
   ศรีสด 

xxxxx ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย์ 

ปร.ด. 
(การจัดการ
เทคโนโลยี) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2554 

 

7. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศกึษา) 
จากความต้องการของหลักสูตรซึ่งต้องการให้ความส าคัญกับการน าความรู้ และทักษะที่ได้รับจาก

การเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไป
ประยุกต์ใช้กับการท างานในสถานประกอบการจริงได้   รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความ
พร้อมก่อนการท างานจริง หลักสูตรจึงได้จัดให้นักศึกษาได้เรียนรายวิชาปฏิบัติงานวิชาชีพสหกิจศึกษา
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (6 หน่วยกิต) เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยได้จัดรายวิชาให้นักศึกษาได้เรียน
ไว้ในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม  

7.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้และประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ

จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการท างานจริงมากขึ้น 
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก้ไขปัญหาในการท างานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
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(3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน

ประกอบการได้ 
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

7.2 ช่วงเวลา 
ช้ันปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 

7.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

     ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล เป็นสิ่งส าคัญในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะต้องอยู่ภายใต้กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิดังกล่าว ซึ่งหลักสูตรที่ได้พัฒนา/ปรับปรุงข้ึนนี้ จะต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังกล่าวที่
ก าหนดข้ึน ซึ่งกรอบมาตรฐานคุณภาพของบัณฑิตระดับคุณวุฒิปริญญาตรีจะต้องมีมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ให้ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน เว้นแต่ในกรณีของสาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติจะต้องเพิ่ม
ทักษะการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยอีกหนึ่งด้าน ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ได้พัฒนา/ปรับปรุงข้ึนนี้ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มุ่งเน้น ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต การพัฒนาผลการเรียนรู้ซึ่งจะต้องก าหนดเพื่อให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนกลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
1.1  คุณลักษณะพิเศษร่วม 

การพัฒนานักศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขวิชา เทคโนโลยีดิจิทัล ของ
มหาวิทยาลัย  ราชภัฏธนบุรี มุ่งเน้นการพัฒนาภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 เป็นหลักการส าคัญและต้องการสะท้อนภาพอัตลักษณ์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ร่วมกัน โดยบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีทุก
คน จะต้องมีทักษะการใช้ชีวิตและการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน
ได้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและมีทักษะในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลใน
ระดับดี 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

- มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพและมี
จิตส านึกสาธารณะ 

- ก าหนดนโยบายให้ครเูป็นต้นแบบ 
- สอดแทรกคุณธรรมในการจัดการเรียนการสอน

ทุกรายวิชา 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม

จริยธรรมและการปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะ
อย่างสม่ าเสมอ 

- มีกิจรรมสง่เสรมิประชาธิปไตยและการเคารพ
สิทธิของผู้อื่น การเคารพกฎหมาย 

- มีทักษะทางด้านภาษา - จัดให้นักศึกษาทกุคนเรียนรายวิชาการพฒันา
ศักยภาพภาษาอังกฤษโดยไม่นับหน่วยกิต เว้น
แต่มีผลการทดสอบระดบัความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

- มีทักษะในการปฏิบัตงิาน
ร่วมกับผู้อื่นในระดับด ี

- ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาเรียนรู้นอกช้ัน

เรียน 
 

1.2  คุณลักษณะพิเศษเฉพาะ 
ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ก าหนดคุณลักษณะพิเศษ

เฉพาะของบัณฑิตที่จบการศึกษา นอกเหนือจากคุณลักษณะร่วมดังที่กล่าวมาแล้วในข้อ 1.1  โดย
บัณฑิตจะต้องมีความรู้ และเช่ียวชาญในศาสตร์ และมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้ใช้บัณฑิต 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

- มีความรู้และเช่ียวชาญใน
ศาสตร ์

- ส่งเสริมการเรียนรูจ้ากผู้ทรงคุณวุฒิและ
เช่ียวชาญในศาสตร ์

- ส่งเสริมการเรียนจากประสบการณ์จรงิใน
สังคม 

- ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ส่งเสริมให้ไดร้ับใบรับรองคุณวุฒิด้าน

เทคโนโลยีดิจิทลั 
- การปฏิบัตงิานจริงในสถานประกอบการ 

- มีจรรยาบรรณในวิชาชีพเป็นที่
ยอมรบั 

- ส่งเสริมการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ 

- ยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็น
แบบอย่างด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มีการก าหนดรายวิชาเพื่อให้ความรู้ถึง
ผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกบัการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีดิจิทลัไว้ในแผนการเรียนของ
นักศึกษา 

- มีการประชุมคณาจารย์ผูส้อนในรายวิชาต่าง 
ให้มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกบัจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพไว้ในรายวิชาที่สอน 

- ด้านบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้า
สังคม เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การน าเสนอ
งาน การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัว
ในการท า ง านไ ว้ ในราย วิชาบาง วิชาที่
เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่
นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

- ด้านภาวะผู้น า และความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างาน
เป็นกลุ่ม และมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มใน
การท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมี
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ส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพื่อเป็นการ
ฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเปน็
สมาชิกกลุ่มที่ดี 

- มีการจัดกิจกรรมทีม่อบหมายให้นักศึกษา
หมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ 

- มีกติกาทีจ่ะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้า
เรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอการมี
ส่วนร่วมในช้ันเรียน เสริมความกล้าในการ
แสดงความคิดเห็น 

 

2. การพัฒนาผลการเรยีนรู้ในแต่ละด้าน 
“การเรียนรู้” หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาข้ึนในตนเองจากประสบการณ์

ที่ได้รับ ในระหว่างศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด ซึ่งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้
ก าหนด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน คือด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics 
and Moral) ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( Interpersonal Skills and Responsibility) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, 
Communication and Digital technology Skills) และในกรณีของสาขาวิชาที่ต้องการทักษะทาง
กายภาพสูง ต้องเพิ่มการเรียนรู้ทางด้านทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill) อีกหนึ่งด้าน 

ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติดังกล่าวไว้  2 หมวด คือ การพัฒนาผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้านของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้านของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
2.1  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้นของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 “การเรียนรู้” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาข้ึนในตนเองจากประสบการณ์ 
ที่ได้รับในระหว่างศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด ซึ่งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(Ethics and Moral) 2) ด้านความรู้ (Knowledge) 3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 4) 
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ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( Interpersonal Skills and Responsibility)
และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 
Analysis, Communication and Information Technology Skills) และในกรณีของสาขาวิชาที่ตอ้งการ 
ทักษะทางกายภาพสูง ต้องเพิ่มการเรียนรู้ทางด้านทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill)  
อีกหนึ่งด้าน 
 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 
  การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การพัฒนานิสัยใน
การความประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม 
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตาม
ศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม ดังหัวข้อในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 7 ข้อ 
ที่ก าหนดต่อไปนี้ 
   1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 
   2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ 
   3)  มีภาวะผู้น า ผู้ตาม ท างานเป็นทีม 
   4)  เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
   5)  เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม และมีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
   6)  วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้วิชาชีพ 
   7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  กลยุทธ์ท่ีใช้ในการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1)  สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝังใหน้ักศึกษามีระเบียบวินัย แต่งกายตามระเบียบ
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   2)  ปลูกฝังและให้นักศึกษาตระหนักในเรื่องการตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนและใน
การท ากิจกรรมที่ก าหนด 
   3)  ท ากิจกรรมที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
   4)  สร้างต้นแบบที่ดีเป็นตัวอย่าง โดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอนต้องเป็นต้นแบบ 
   5)  ยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่ท าความดี เสียสละ และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  วิธีการประเมินผล 
   1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียนการส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรมที่ก าหนด    
   2) ประเมินจากการมีวินัยในเรื่องการแต่งกายตามระเบียบการปฏิบัติตนของนักศึกษา 
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   3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการท างานเป็นทีม
และรายงานผลงาน 
   4) ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการสอบ 
   5) ประเมินผลจากการกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   6) ประเมินจากการสังเกต แบบสอบถามและสัมภาษณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 2.  ด้านความรู้ (Knowledge) 
  การเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรู้ หมายถึงความสามารถในการเข้าใจ   
การนึกคิด และการน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจน
กระบวนการต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ดังหัวข้อในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้     
ที่ก าหนด 8 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
   1) รู้และเข้าใจหลักการทฤษฏีที่ส าคัญของเนื้อหา 
   2) วิเคราะห์ปัญหา อธิบาย ประยุกต์ ความรู้ทักษะ 
   3) วิเคราะห์ ออกแบบ ด าเนินการ ปรับปรุง 
   4) ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการของวิชาการ 
   5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ 
   6) มีความรู้ในแนวกว้างของรายวิชาที่ศึกษา 
   7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาหรือการประยุกต์ 
   8) บูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ 
 
  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) การบรรยายภายในช้ันเรียน และการถาม-ตอบ 
   2) มอบหมายประเด็น หัวข้อเรื่อง ให้ค้นคว้า และท ารายงานทั้งเดี่ยว และกลุ่ม 
   3) ท าการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ที่ได้กับการท างานจริงในภาคปฏิบัติ 
   4) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามระบบการสอนยึดผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
   5) การศึกษานอกสถานที่ และท ารายงาน 
   6) สอนโดยการสาธิต และฝึกการคิดวิเคราะห์ 
   7) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง   
   8) ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง 
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  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) การประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดระยะเวลาในแต่ละภาคการศึกษา 
   2) ประเมินผลจากการท างานที่ได้รับมอบหมายและการรายงานหรือการน าเสนอ    
โดยนักศึกษาเป็นผู้ค้นคว้าจัดท าข้ึน 
   3) ประเมินจากผลการเรียนรู้ด้วยตนเองและการน าเสนอ 
   4) มีการประเมินผลกลางภาคและปลายภาคเรียน 
 
 3.  ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
  การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา หมายถึง ความสามารถใน      
การวิเคราะห์สถานการณ์ และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ   ใน
การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน    ดัง
หัวข้อในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาที่ก าหนด 4 ข้อดังต่อไปนี้ 
   1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 
   2) สืบค้น ตีความ ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ไขปัญหา 
   3) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา และความต้องการได้ 
   4) ประยุกต์ความรู้ และทักษะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
  กลยุทธ์ท่ีใช้ในการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1)  การบรรยาย การสาธิต การประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ และความรู้ 
   2)  การอภิปรายเป็นกลุ่ม การโต้ตอบ และแสดงความคิดเห็น 
   3)  มอบหมายงานให้ค้นคว้า หรืองานเกี่ยวกับการพัฒนาความคิด และน าเสนอ 
   4)  การบรรยายโดยผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   5) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง และมีโอกาสในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
  วิธีการประเมินผล 
   1)  ประเมินผลจากการสังเกตในการโต้ตอบ และแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียน
การสอน และจัดกิจกรรมเสริมความรู้ 
   2)  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
   3)  ประเมินจากการน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 
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 4.  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
  การพัฒนาการเรียนรูแ้ละมาตรฐานผลการเรียนรูด้้านความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล    และ
ความรับผิดชอบ หมายถึงความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า        ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม อีกทั้งมีบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ ความสามารถในการวางแผนและ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง ดังหัวข้อในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบที่ก าหนด 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
   1) สื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
   2)  ให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
   3) ใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
   4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง และงานกลุ่ม 
   5)  เป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม 
   6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 
  กลยุทธ์ท่ีใช้ในการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
   1)  มอบหมายงานกลุ่มให้ปฏิบัติ 
   2)  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีภาวะผู้น า และบุคลิกภาพที่ดี 
   3)  มีความรับผิดชอบในหน้า และการกระท าของตนเอง และรับผิดชอบงานในองค์กร 
   4) จัดกิจกรรมที่จะต้องประสานงานกับบุคคลอื่น 
  วิธีการประเมินผล 
   1) ประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงานกลุ่ม 
   2) ประเมินผลจากงานที่ได้มอบหมาย 
   3) ประเมินผลจากการแสดงความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 
   4) ประเมินผลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
   5) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกันในกลุ่มเพื่อน 
   6) ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ของนักศึกษา 
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 5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 
  การพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้
เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติ ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังหัวข้อในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก าหนด 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
   1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นต่อการท างานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ 
   2) แนะน าประเด็นการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์การแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
   3)  สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 
   4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 
  กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข    
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1)  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความรู้โดยเทคโนโลยี ฝึกให้น าเสนอผลงาน 
ที่ค้นคว้าด้วยตนเองในห้องเรียนด้วยเทคโนโลยี 
   2)  บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์เครือข่าย และซอฟต์แวร์หรือสื่อต่าง ๆ  ในทุกรายวิชา
ที่สามารถท าได้ 
   3)  มอบหมายงานในเชิงวิเคราะห์ การคิด และการตัดสินใจ 
  วิธีการประเมินผล 
   1) ประเมินผลโดยการตั้งค าถามทดสอบการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา 
   2) ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยี 
   3) ประเมินผลจากการใช้ทักษะคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล 
   4) ประเมินผลจากผู้ฟังในการเสนอผลงาน 
   5) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การให้เหตุผลในการคิดและตัดสินใจ 
การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อในห้องเรียน 
 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 



 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                              

0641001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                              

0641002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                              
0641003  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้                              
0641004  การสนทนาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

                             

0641005  ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม                              

0641006  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม                              

0641007  ศิลปะในการใช้ภาษาไทย                              

2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                              

0642001  ชีวิตวิถีใหม่                              

0642002  ธรรมชาติของชีวิต                              
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

0642003  สุนทรียภาพของชีวิต                              
0642004  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนา
ทักษะชีวิต                              

0642005  จิตส านึกและความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

                             

0642006  กฎหมายกับชีวิตและสังคม                              

0642007  ชีวิตในสังคมดิจิทัล                              

0642008  บุคลิกภาพกับการสื่อสารยุคใหม่                              

0642009  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

                             

0642010  นันทนาการกับวิถีชีวิต                              

0642011  การรู้เท่าทันสื่อ                              
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

3.  กลุ่มวิขาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

                             

0643001 ทักษะความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล                              

0643002  วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตใน
สังคมยุคใหม่                              

0643003  ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะ
แวดล้อม 

                             

0643004  กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและการ
ตัดสินใจ                              

0643005  ทักษะพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

                             

0643006 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ                              
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2.2  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้นของหมวดวิชาศึกษาเฉพาะดา้น 
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่าง

ราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความส าเร็จทางธุรกิจ ผู้พัฒนาและ/หรือผู้ประยุกต์โปรแกรม
จ าเป็นมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึนเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ อาจารย์ที่สอนใน
แต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 7 ข้อ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษารวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างน้อย 7 ข้อตามที่ระบุไว้ 

1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญ 
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
นอกจากนั้น หลักสูตรฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลยังมีวิชาที่มีเนื้อหาที่เรียนเกี่ยวกับ

จริยธรรมและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นวิชาแกนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียน และอาจารย์ที่
สอนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรมไว้ในการประเมินผลการเรียนของรายวิชา 
ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของการสอบ โดยมีการจัดท าข้อสอบ หรือไม่เป็นข้อสอบ หรือมีการจัดกิจกรรม
และใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมระหว่างท ากิจกรรมที่ก าหนดเพื่อเป็นการประเมินผลโดยมีการก าหนด
คะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษา
ที่คะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์ อาจต้องท ากิจกรรม เพื่อสังคมเพิ่มก่อนจบการศึกษารวมทั้ง
สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ ได้มีการสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณของวิชาชีพไว้ในรายวิชา และอาจใช้วิธีการประเมินผลเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้แล้ว
ข้างต้น 
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กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
การก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 

โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึก
ให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุม่และการเปน็สมาชิกกลุม่ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้
อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา และเน้นให้นักศึกษาประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้ รวมถึงการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละ เป็นต้น 

การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียนการส่งงานตามก าหนดระยะเวลา

มอบหมายการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา และการท างานร่วมกันใช้ช้ันเรียน 
2. ประเมินจากการมวิีนัยและพรอ้มเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกจิกรรมเสรมิหลักสูตร 
3. ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการสอบ 
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 
(2) ด้านความรู้ (Knowledge) 

นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้น
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร ์รวมทั้งประยกุต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆ 
ของระบบสารสนเทศให้ตรงตามข้อก าหนด 

4. สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 
5. รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง 
7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
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8. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลกับความรู้ในศาสตร์อื่ นๆ ที่
เกี่ยวข้อง การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในช้ันเรียน
ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
มีรูปแบบการเรียนการสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเน้นหลักการทาง

ทฤษฎีและประยุกต์ทางปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เช่นการเน้นการเขียนโปรแกรมและทดสอบบน
เครื่องคอมพิวเตอร์จรงิ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชาน้ัน ๆ 
ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผูเ้รียนได้มีการฝกึฝนทักษะ สามารถแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมจากงานที่มอบหมาย แล้วน ามาเสนอผล รวมทั้งเน้นการฝึกปฏิบัติ จัดให้มีโอกาสใช้
เครื่องมือด้วยตนเอง นอกจากนี้จัดให้มีการเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน หรือเชิญวิทยากรพิเศษ/
ผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรง มาให้ความรู้ในรายวิชาต่างๆ  

การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
1. การทดสอบย่อย หรือการทดสอบภาคปฏิบัติ 
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
4. ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 
5. ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน 

 
(3) ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษา
แล้วดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหา
เหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปญัหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะ
ท่องจ า นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
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การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบาย
แนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่
เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควรมีค าถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา รวมทั้งเป้าหมายและ
ความจ าเป็นที่ต้องแก้ปัญหา การสอนเน้นให้นักศึกษาคิดวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน แล้วจึง
วิจารณ์ว่าน่าจะแก้ไขตรงไหนเพราะอะไรร่วมกับนักศึกษาไม่สอนในลักษณะท่องจ า นอกจากนั้น ฝึก
ให้นักศึกษาค้นพบปัญหาใหม่การตั้งทฤษฎีและการพิสูจน์ทฤษฎีด้วยตนเอง นักศึกษาต้องสามารถ
โต้ตอบและโต้แย้งด้วยเหตุผลทางวิชาการได้โดยใช้รูปแบบและวิธีการสอน ดังต่อไปนี้ 

1. ฝึกกระบวนการคิด การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจ
ที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา 

2. กรณีศึกษาทางการประยุกต์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง หรือจัดท าโครงงานเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ 
4. ให้มีการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้และน าเสนอในช้ันเรียนในรายวิชาที่ศึกษา 
การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจรงิจากผลงาน การประเมินจากการวิเคราะหง์านของกรณีศึกษา และการ

ปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ
หรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 

 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( Interpersonal Skills and 
Responsibility) 

นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มา
จากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบญัชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่
จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชา
ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ 

1. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
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4. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทัง้

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

คุณสมบัติต่าง ๆ นี้สามารถวัดระหว่างการท ากิจกรรรมร่วมกัน 
กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน 

ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม ฝึกร่วมกันคิดในการแก้ปัญหา ฝึกการเป็นผู้น า และแบ่งความรับผิดชอบใน
การท างานร่วมกัน มีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรเข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ 

การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในช้ัน

เรียนสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
2. สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง

สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ

ของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
4. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
การวัดมาตรฐานนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ 

ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสทิธิภาพ 
ต่อนักศึกษาในช้ันเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติ รู้จักวิเคราะห์
สถานการณ์และระบบงาน มอบหมายให้จัดท ารายงาน ให้มีการน าเสนอผลงานในรายวิชาต่างๆ และ
ส่งเสริมให้นักศึกษานาเสนอผลงานต่อสาธารณชน ที่ประชุมวิชาการ และวารสารวิชาการ รวมถึงการ



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       85 
 

ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างถูกต้องในการเรียนการสอนตลอด
หลักสูตร และการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อน าเสนอผลงานในประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ 

การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
คณิตศาสตร์สถิติหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2. ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง 
ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อช้ันเรียน 

 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 





 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดา้น 
 ความรับผิดชอบหลัก    0 ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
2222285 
ภาษาองักฤษส าหรับคอมพิวเตอร์ 1 

                             

2222286 

ภาษาองักฤษส าหรับคอมพิวเตอร์ 2 
                             

4301107 
คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยดีจิิทัล 

 O                     O       

4400031 
หลักส าคัญของเทคโนโลยดีจิิทัล 

                             

4400032 
การวิจยัดา้นการบริหารเทคโนโลยีดจิิทลั 

                             

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณ

ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  86 



 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
4400331 
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในยคุ
เศรษฐกิจดจิทิัล 

                             

4401231  
จริยธรรมและกฎหมายด้านเทคโนโลยี
ดจิิทัล 

                             

4401731 
เตรียมปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา 
ด้านเทคโนโลยดีจิิทัล 

O      O    O O O O  O O O     O    O O  

4401732 
ปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา 
ด้านเทคโนโลยดีจิิทัล 

O      O O O  O O O O  O O O     O O   O O  

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณ

ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  87 



 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
4401831 
การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางด้านมีเดยีดจิิทลั
และเกม  

O O  O O  O      O O O O O  O O   O  O   O O 

4401832 
เทคโนโลยีเสมือนจริง 

O O  O O  O     O O  O O O  O O   O  O   O O 

4401833 
การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางด้านเทคโนโลยี
ดจิิทัลเพือ่งานธุรกิจ  

O O  O O  O      O O O O O  O O   O  O   O O 

4401834 
เทคโนโลยีมัลติมีเดยี 

                             

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณ

ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  88 



 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
4401835 
ทฤษฎีพื้นฐานทางปญัญาประดษิฐ ์  

O O  O O  O        O O O  O O   O  O   O O 

4401836 
การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางด้านเว็บ 
และโมบาย 

O O  O O  O      O O O O O  O O   O  O   O O 

4401837 
เทคนิคการผลติภาพ 3 มิต ิ

                             

4402231 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 O O O O O   O         O  O  O      O O 

4402301 
ระบบการจดัการฐานขอ้มูล 

 O    O O   O O    O O O O O   O O      O 

4402331 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 

 O   O    O    O O   O  O  O       O O 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณ

ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 98 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณ

ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 89 



 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
4402332 
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวตัถ ุ

                             

4402831 
การจดัการบริการเทคโนโลยีดจิิทลั 

                             

4402832 
การออกแบบและผลติสือ่ดจิทิัล               

O O  O O  O      O  O  O   O   O  O   O O 

4402833 
การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้  

O O  O O  O      O  O  O   O   O  O   O O 

4403401 

การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 
 O     O  O     O O  O          O   

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณ

ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
4403402 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ
 O                            

4403431 

การเขียนโปรแกรมแบบท าตามเหตุการณ์ 
 O     O                O       

4403432 

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสมัยใหม่ 
 O                            

4403831  

เทคโนโลยีเว็บ 
O O  O O  O     O O  O O O   O   O  O   O O 

4403832 
คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น  

O O  O O  O      O  O O O  O O   O  O   O O 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณ

ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
4403833 
การประยุกต์ใช้การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับงาน
แอนิเมชัน 

O O  O O  O     O O  O  O   O   O  O   O O 

4404231 
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

                             

4404501 

โครงสร้างขอ้มูลและอัลกอริทึม 
 O     O      O             O    

4404831 
การบริหารโครงการและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

                             

4404832 
ระบบฐานขอ้มูลทางธุรกิจ 

 O    O O   O O  O  O O  O    O O      O 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณ

ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 92 



 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
4404833 
คลังข้อมูลและเทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล 

 O     O   O O  O O     O          O 

4404834 
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ ่

O O  O O        O  O  O  O O   O  O   O O 

4404835 
ธุรกิจอจัฉริยะ 

                             

4404836 
บล็อกเชนเบือ้งต้น 

O O   O       O O  O  O  O O   O  O   O O 

4404837 
ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูง 

                             

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณ

ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
  93 



 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
4404838 

ระบบผู้เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยี
ดจิิทัล 

                             

4404839 
เทคโนโลยีดจิทิัลกับโหราศาสตร์                               

4404840  
การประมวลผลแบบกลุม่เมฆ 

 O    O O   O O  O  O O  O    O O      O 

4404841 
ระบบฐานข้อมลูแบบกระจาย 

                             

4405331 
ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ดิจิทัล 

 O    O O  O    O            O    O 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณ

ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  94 



 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
4405332 
ความม่ันคงสารสนเทศและไซเบอร์ 

O O  O O  O     O O  O O O  O O   O  O   O O 

4405831 
เทคโนโลยีไร้สาย            

O O  O O  O     O O  O  O  O O   O  O   O O 

4405832 

อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง  
O O  O O  O     O O  O O O  O O   O  O   O O 

4405833 
การออกแบบและการบริหารจดัการ
เครือข่าย 

 O    O O  O    O            O    O 

4405834 
การสื่อสารแบบไร้สายและเคลือ่นที ่

                             

4405835 
การบ ารุงรักษาและการบริหารระบบ 

 O    O O  O    O            O    O 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณ

ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  95 



 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
4405836 
ประสิทธิภาพเครือข่าย  

O O  O O  O      O  O O O  O O   O  O   O O 

4405837 
การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางด้านเทคโนโลยี
เครือข่ายและการสือ่สาร 

O O  O O  O      O O O O O  O O   O  O   O O 

4406531 

เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 
                             

 4407331 

การพัฒนาระบบงานบนเว็บและมือถอื 
 O                            

4407831 

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
4407832 
การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 1  

O O  O O  O      O  O  O   O   O  O   O O 

4407833 
การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 2  

O O  O O  O      O  O  O   O   O  O   O O 

4407834 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ 

 O                            

4407835 
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสื่อสาร 

O O  O O  O      O  O  O   O   O  O   O O 

4407836 การพัฒนาเกม 1  O O  O O  O        O  O   O   O  O  O O O 
4407837 การพัฒนาเกม 2   O O  O O  O        O  O   O   O  O  O O O 
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 4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
เมื่อนักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลได้ศึกษาเสร็จสิ้นแต่ละช้ันปี  นักศึกษาจะมีองค์

ความรู้และความช านาญ ดังนี้ 
 

เมื่อศึกษา ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ช้ันปี 1 1. มีแนวความคิดทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 

2. มีหลักการและทักษะในการเขียนโปรแกรม 
ช้ันปี 2 1. มีแนวความคิดในการจ าลองระบบทางธุรกจิ 

2. มีหลักการคิดในการพัฒนาฐานข้อมูล 
3. มีหลักการในการพฒันาระบบบนเว็บ 
4. มีหลักการในการวางแผนและติดตั้งระบบเครือข่าย 

ช้ันปี 3 ความสามารถตามกลุ่มวิชาชีพท่ีเลือกเรียน ดังนี ้
1. มีความรู้ ความคิด และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจทิัล 
2. สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบงานได ้
3. สามารถพฒันาระบบได ้
4. สามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาไปประยกุต์ใช้การท างานจริงกับหน่วยงานภาคเอกชน 
ภาครัฐ และรัฐวิสหกจิได้ 
5. สามารถสร้างโครงงานตามความถนัดที่สอดคล้องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 

ช้ันปี 4 1. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจทิัลกับสถานประกอบการ 
2. มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทลัได้ 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล มีการผลิตบัณฑิตที่มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีการฝึกปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการเป็น
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยมุ่งเน้นการออกแบบ สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัย 
นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและต่อยอดธุรกิจได้ 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

การประเมินผลการศึกษา ทุกรายวิชาในหลักสูตร จะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะต้อง
อยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา และภายใต้กระบวนการ ข้ันตอน 
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดและประเมินผลการศึกษาหรือการให้ระดับคะแนน (เกรด) เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ภาคผนวก ก.) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในขณะที่ก าลังศึกษาอยู่ หลักสูตรได้
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิการเรยีนรู้ของนักศึกษาในขณะที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ด้วย
วิธี ดังต่อไปนี้ 
 (1)  การทวนสอบในระดับรายวิชา อาจารย์ผู้สอนวัดและประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือ
ภาคปฏิบัติ และมีกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานข้อสอบ มาตรฐานการวัดและประเมินผลการเรียน
ของอาจารย์ผู้สอน 

(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตรและระดับคณะ มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาผลการ
เรียนรู้ และคณบดีผู้รับผิดชอบเป็นผู้ลงนามรับรองผลการประเมินรายวิชาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
 (3)  การบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา โดยหลักสูตร อาจารย์ผู้ควบคุม และหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

(4)  การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา 

(5)  การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้วยการประเมินการสอนของผู้สอนโดย
นักศึกษา ซึ่งก าหนดให้ด าเนินการในทุกรายวิชา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน 
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2.2  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว 
หลักสูตรได้ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาในขณะที่นักศึกษาก าลัง
ศึกษาอยู่ด้วยวิธี ดังต่อไปนี้ 
 (1) การทวนสอบด้วยการประเมินหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ประกอบการ ผู้ใช้
บัณฑิต หน่วยงานองค์กรวิชาชีพ  (ถ้ามี) บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท างานของบัณฑิต 

(2) ติดตามผลบัณฑิต ติดตามผลการมีงานท าของบัณฑิต ติดตามคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิต พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่จบการศึกษาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ส าหรับหลักเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นักศึกษา

จะต้องศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยสังเขป ดังนี้ 

นักศึกษามีสิทธิแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษา โดยจะต้องยื่นค าร้องที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการอนุมัติปริญญาจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

(1)  ต้องเรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรหรือสาขาวิชานั้น 
และต้องไม่มีรายวิชาบังคับใดของหลักสูตรที่ได้รับผลการประเมินเป็น I หรือ P 

(2)  ต้องได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 
(3)  เป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ศรีของนักศึกษาในด้านคุณธรรมจริยธรรม กอรปกับเป็นผู้มีส านึกและ

แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมอันดี 
ทั้งนี้ รายละเอียดของหลักเกณฑ์และข้ันตอนการด าเนินการเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรและการอนุมัติปริญญา อยู่ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 14  
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

การพัฒนาคณาจารย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนนักศึกษา เป็นสิ่งส าคัญเพราะอาจารย์
ผู้สอนเป็นกลไกส าคัญของการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติส าหรับแนวทางในการ
พัฒนาคณาจารย์ของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่

1.1  อาจารย์ใหม่ของหลักสูตรจะต้องผ่านการอบรม “การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนา
บัณฑิตของอาจารย์ใหม่” ซึ่งจัดอบรมโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

1.2  ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่โดยหลักสูตรหรือคณะที่รับผิดชอบหรือคณะต้นสังกัด เพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการ
ปฏิบัติตนของอาจารย์ในฐานะผู้สอน การจัดท าเอกสารในการเรียนการสอน เช่น การจัดท าแผนการ
เรียนตาม มคอ. 3  

1.3  มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงให้ค าแนะน าอาจารย์ใหม่ในการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล ตลอดจนการปฏิบัติและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
ส าหรับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน การวัดและการประเมินผล

การศึกษา ซึ่งเป็นหน้าที่ส าคัญของอาจารย์ผู้สอน ในทุก ๆ หลักสูตร ได้จัดให้มีคู่มือส าหรับอาจารย์
ผู้สอน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนได้บรรจุข้อมูลไว้ในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองอีกทางหนึ่ง และนอกจากนั้นสถาบันยังได้จัดให้มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การจัดท าสื่อสารสอนหรือสื่อการเรียนรู้ การจัดการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อย่างต่อเนื่อง  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  
 (1)  มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาองค์ความรู้ทาง
วิชาการของตนเองอยู่เสมอ โดยการเข้าร่วมอบรมระยะสั้น ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน หรือการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ เอกสารค าสอนเอกสารประกอบการสอน ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
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พัฒนาด้านวิชาการ และส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
และพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ 
 (2)  มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรสง่เสรมิใหอ้าจารย์จัดท ากจิกรรมเพือ่บริการวิชาการแก่
สังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินด้วยความรู้ทางวิชาการ
ของตน และส่งเสริมการท าวิจัยร่วมกับท้องถ่ิน  

(3)  มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรส่งเสรมิและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาผลงานวิชาการ
เพื่อการเรียนการสอน และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการของ
อาจารย์ผู้สอน  
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
ในการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจน
มาตรฐานการอุดมศึกษา ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ด้าน
การสร้างและพัฒนาสังคม ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ และเพื่อจะเป็นแนวทางการปรับปรงุ 
และพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพในการผลิต
บัณฑิตมากข้ึนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ดังกล่าว จึงได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพหลักสูตรทั้งในประเด็นระบบและกลไก  ในการบริหาร
หลักสูตร ทรัพยากร บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระบบการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ตลอดจนความต้องการของสังคมตลอดจนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งถือ
เป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลได้ก าหนดแนวทางในการประกันคุณภาพหลักสูตรโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
1. การก ากบัมาตรฐาน 

ในการก ากับมาตรฐานจะมีคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาค และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผู้
ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรงุและพัฒนาหลกัสูตรโดยกระท าทกุ
ปีอย่างต่อเนื่อง 
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เป้าหมาย การด าเนนิการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย

อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ก้าวทันหรือเป็นผู้น าในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
ใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนที่สร้าง
ทั้ งความ รู้ความสามารถใน
วิชาการวิชาชีพ ที่ทันสมัย 

3 .  ต ร ว จ ส อบแล ะป รับป รุ ง
หลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

 

1.จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
ในระดับสากลหรือระดับชาติ
(หากมีการก าหนด)  

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน
ใ ห้ มี ทั้ ง ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
ภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการ
เรียนหรือกิจกรรมประจ าวิชาให้
นักศึ กษา ได้ ศึ กษ าความ รู้ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง 

 

- หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
ม า ต ร ฐ า น ที่ ก า ห น ด โ ด ย
หน่วยงานวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล มีความทันสมัยและมีการ
ปรับปรุงสม่ าเสมอ 

- จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ 
และวิชาเ รียนที่ มีแนวทาง ให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความรู้
ใหม่ได้ด้วยตนเอง 

- จ านวนและรายช่ือคณาจารย์
ประจ า  ประวัติอาจารย์ด้าน
คุณวุฒิประสบการณ์และการ
พัฒนาอบรม ของอาจารย์ 

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้ 
และหรือ ผู้ช่วยสอน เพื่อกระตุน้
ให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 

2.  ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือ
เป็นผู้มีประสบการณ์หลายปีมี
จ านวนคณาจารย์ประจ าไม่น้อย
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

3. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็น
ผู้น าในทางวิชาการ และ/หรือ 
เป็นผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลหรือในด้านที่
เก่ียวข้อง 

4. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสตูร
ใ ห้ไปดู ง านในหลักสูตรหรือ
วิชาการที่เก่ียวข้อง ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

- จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมใน
การสนับสนุนการเรียนรู้ 

- ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน และการสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้ โดยนักศึกษา 
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5. มีการประเ มินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกปี และภายนอกอย่าง
น้อยทุก 4 ปี 

6.  จั ดท า ฐ านข้ อ มูลทา งด้ า น
นักศึกษา อาจารย์  อุปกรณ์ 
เค ร่ือง มือวิจัย งบประมาณ 
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 

7.ประเ มินความพึ งพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน 
โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

 
2. บัณฑิต 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualtifications Framework For 
Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้
ใน มคอ. 2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) 
ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานของคณะฯ และมหาวิทยาลัยท าการส ารวจ
และประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งส ารวจการมีงานท าและการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตหลังจากจบ
การศึกษา 
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3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าได้มีการประชุมและวางแผนเพื่อก าหนด
แนวทางการรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษา โดยก าหนดคุณสมบัติและกระบวนการรับนักศึกษา 
ดังนี้ 
 1. ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือผ่านเกณฑ์
การคัดเลือกของหลักสูตร และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ก าหนด 
 3. ประชุมก าหนดแนวทางในการสร้างค าถามการสอบสัมภาษณ์ อิงตามมาตรฐานผลการ
เรียนในหลักสูตร 
 4. แต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยเลือกจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 5. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกจะต้องรายงานตัว เพื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ตามวันเวลา และสถานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ดังนี้ 
 1. วางแผนการเตรียมความพร้อมร่วมกัน พิจารณาประเด็นที่นักศึกษาต้องเตรียมความพรอ้ม
และจัดท าแผนงานและกิจกรรมรองรับ 
 2. ด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ตามกรอบแผนงานและกิจกรรมที่ก าหนด 
 3. ประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยการส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาใหม่ และท าการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
 

3.3 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
 คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาทุกหมู่เรียน ตามระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อท าหน้าที่ในการติดตาม ดูแล และให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องการเรียน การใช้
ชีวิต เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะท าให้นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรก าหนด 

 
 
3.4 การอุทรณ์ของนักศึกษา 
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1. หลักสูตรจัดให้มีระบบการร้องเรียนของนักศึกษาผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น สื่อสังคม
ออนไลน์ อาจารย์ที่ปรึกษาหรือประธานหลักสูตรท าการรวบรวมและน าเข้าที่ประชุมหลักสูตร เพื่อ
ด าเนินการตามข้อร้องเรียน และแจ้งผลการด าเนินการต่อข้อร้องเรียนให้นักศึกษาที่ร้องเรียนทราบ 

2. ในกรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นบันทึก
ข้อความถึงอาจารย์ผู้สอน เพื่อขอดูหลักฐานคะแนนการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ซึ่ง
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การรับอาจารย์ใหม่ของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้น

ความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มีวุฒิการศึกษา
ในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างน้อย ในกรณีมีประสบการณ์การสอนมาก่อน จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ส่วนในกรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษามาก่อน 
จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และเทคนิคการ
สอน การปฏิบัติตนในฐานะอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการสอนและการพัฒนาตนเอง และจดัให้
มีที่ปรึกษาให้ค าแนะน าปรึกษาและดูแลการสอนอย่างใกล้ชิด    

 
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรยีน 
การสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียม
ไว้ส าหรับการปรับปรุงหลกัสตูร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลเุป้าหมายตามหลกัสตูร 
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 

4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษมุ่งเน้นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญในศาสตร์ ผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพ 

หรือในรายวิชาด้านเทคนิค ที่ต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เป็นพิเศษ โดย
สาขาวิชาฯ คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าว พร้อมเอกสารหลักฐาน น าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และคณะฯ ต้นสังกัดพิจารณา และเสนอมหาวิทยาลัยท าการแต่งตั้งเป็น
อาจารย์พิเศษ  
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร 
 การออกแบบหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552  
 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรมีกลไกในการพิจารณาผู้สอน โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และอาจารย์

ประจ าหลักสูตร มีการประชุมเพื่อจัดผู้สอนตามความเหมาะสม ความเช่ียวชาญ 
 
5.3 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 การประเมินผลผู้เรียนในแต่ละรายวิชา ทางสาขาวิชาฯ จะจัดให้มีการประชุมและสรปุผลการ

ประเมินผลผูเ้รยีน โดยยึดแผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบ (Curriculum Mapping) ในแต่ละ
รายวิชาที่ก าหนดใน มคอ. 2 วิธีการประเมินผลใน มคอ. 3 และรายงานผลการประเมินผูเ้รยีนใน มคอ. 
5 เพื่อน าไปปรับปรุงผลของรายวิชาในภาคเรียนต่อไป 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา  

สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนในช้ันเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 
6.2 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

1.  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่

รับผิดชอบ และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2.  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้
อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง  เช่น  
การเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
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6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
สาขาวิชาฯ และคณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมี

ส านักหอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ  รวมถึงฐานข้อมูลที่ จะให้สืบค้น  
ส่วนระดับคณะฯ ก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนอย่างพอเพียงและสาขาวิชามีการจัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของนักศึกษา จ านวน 3 ห้องใหญ่ (คอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง) และ จ านวน 1 ห้องเล็ก 
(คอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง) โดยแต่ละห้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่พรอ้ม
ส าหรับให้นักศึกษาได้มีการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
 

6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ประสานงานกับส านักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการ 

ให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่
จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่ เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะ
รายช่ือหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อ
บริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการ
สอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 
6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ  
ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียง 
ของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อ 
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมี
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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เป้าหมาย การด าเนนิการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร 
ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์
การทดลอง ทรัพยากร สื่อและ
ช่ อ ง ท า ง ก า ร เ รี ย น รู้  ที่
เพียบพร้อม เพื่อสนับสนุนทั้ง
การศึกษาในห้องเ รียน นอก
ห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ  
 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติ มีเดีย ที่ มี
ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน การ
บั นทึ ก เพื่ อ เ ต รียมจัดส ร้างสื่ อ
ส าหรับการทบทวนการเรียน 

2.จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มี
เคร่ืองมือทันสมัยและเป็นเคร่ืองมือ
วิชา ชีพในระดับสากล เพื่ อ ใ ห้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ สร้าง
ความพร้อมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 

3.จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ
ท ด ล อ ง เ ปิ ด  ที่ มี ทั้ ง เ ค ร่ื อ ง
คอมพิวเตอร์และพื้นที่ที่นักศึกษา
สามารถศึกษา ทดลอง หาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ด้วยจ านวน
และประสิทธิภาพที่ เหมาะสม
เพียงพอ 

4 .  จัด ใ ห้มี ห้องสมุดให้บ ริการทั้ ง
หนังสือต ารา และสื่อดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ ทั้งห้องสมุดทางกายภาพ
และทางระบบเสมือน 

5. จัดให้มีเคร่ืองมือทดลอง เช่น ระบบ
แ ม่ ข่ า ย ข น า ด ใ ห ญ่  อุ ป ก ร ณ์
เครือข่าย เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ฝึกปฏิบัติการในการบริหารระบบ 

- รวบรวมจัดท าสถิติจ านวน
เค ร่ือ ง มืออุ ปกรณ์  ต่ อ หัว
นักศึกษา ช่ัวโมงการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการ และเคร่ืองมือ 
ความเร็วของระบบเครือข่าย
ต่อหัวนักศึกษา 

- จ านวนนักศึกษาลงเรียนใน
วิชาเรียนที่มีการฝึกปฏิบัติด้วย
อุปกรณ์ต่าง ๆ  

- สถิติของจ านวนหนังสือต ารา 
และสื่อดิจิทัล ที่ มีให้บริการ 
และสถิติการใช้งานหนังสือ
ต ารา สื่อดิจิทัล  

- ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ
การปฏิบัติการ  
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
สาขาวิชาฯ ได้ก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ใช้ส าหรับการติดตาม ประเมินผล และรายงาน

คุณภาพของหลักสูตร ซึ่งจะด าเนินการเป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะในการด าเนินงานตามที่ระบุไว้ใน
หมวด 1 ถึงหมวด 6 ดังกล่าวมาแล้ว ตัวบ่งช้ีที่ก าหนดข้ึนนี้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีของการประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกด้วย ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ด าเนินงานตามข้อ 1-5 อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี ซึ่งมี
รายละเอียดของตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(1) อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกบัมาตรฐานคุณวุฒริะดับปรญิญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และมคอ.6 ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

     

(6) รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษามีการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(7) มีการพฒันา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กล

ยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบัการปฐมนเิทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  

     

(9) อาจารยป์ระจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ  

     

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

     

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/
บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพหลักสูตร จากคะแนน 
5.0 เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

     

(12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ จากคะแนนเตม็ 5.0 เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดให้มีการประเมิน และปรับปรงุ

การด าเนินการของหลักสูตรตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา โดยได้ค านึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับ  กรอบมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่จะสะท้อนถึงคุณภาพบัณฑิตที่คาดหวัง 
โดยเฉพาะในประเด็นตามหมวด 1 ถึงหมวด 7 ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น อันได้แก่ 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(1) ประเมินกลยุทธ์การสอนรายวิชาโดยผู้เรียน 

 (2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอน ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 (3)  ประเมินกลยุทธ์การสอนระดับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 (4)  ด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสอนและน าผลการประเมินที่ได้รับมา
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ในการจัดท า มคอ. 3 ในภาคเรียนถัดไป หลังจากน าผลการ
ประเมินเข้าร่วมพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น แนะน า 
และให้ค าปรึกษา เพื่อให้แผน กลยุทธ์ของอาจารย์ทีผ่านการปรับปรุงแล้วให้มีประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติมากข้ึน และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนในอนาคต 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1)  ประเมินทักษะการสอนของอาจารย์โดยผู้เรียนทุกรายวิชา 

 (2)  ประเมินทักษะการสอนโดยการสังเกตการสอน โดยทีมผู้สอน ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ประธานหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือในระดับภาควิชาหรือคณะ  
 (3)  รายงานผลการประเมินทักษะการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการบริหาร
หลักสุตรทราบเพื่อใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
 (4)  คณะน าผลการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์ เพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการสง่เสรมิ
สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน การปรับปรุงและพัฒนาการสอนให้กับอาจารย์ผู้สอน 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ได้
ก าหนดระบบและกลไกในการประเมินหลักสูตร ดังนี้ 

2.1  การประเมินในระดับรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนผู้ใช้
บณัฑิต 

2.2  การประเมินในระดับหลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน แผนการ
เรียน และสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งอาจจะด าเนินการทุกภาค
เรียนหรือเมื่อครบหนึ่งปีการศึกษา 

2.3  การประเมินหลักสูตรในระดับคณะ ซึ่งอาจจะก าหนดให้การจั ดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร ด าเนินการไปแล้วอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แล้วด าเนินการ
ประเมินหลักสูตรโดยคณะ ซึ่งคณะอนุกรรมการข้ึนพิจารณาประเมินหลักสูตร 

2.4  ประเมินหลักสตูรโดยบณัฑิตจบใหม่ ซึ่งจะท าการประเมนิหลกัสตูรโดยบณัฑิตที่จบการศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษา แล้ววิเคราะห์ตลอดจนรวบรวมข้อมูลไว้ส าหรับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

2.5 ประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งท าการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต ในด้านคุณภาพบัณฑิต
และความพึงพอใจในตัวบัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตร  

2.6  ประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือองค์กรวิชาชีพ 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี (Key 

Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

ส าหรับกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้รับจากอาจารย์และนักศึกษา ให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีระบบและกลไกในการ
ทบทวนและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

4.1  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตร และจัดท าแผนปรับปรุงหลักสูตร 
แผนกลยุทธ์เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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4.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรว่มกันพิจารณาผลการประเมินหลกัสตูรและแนวทางปรบัปรงุ
หลักสูตรตามแผนที่ก าหนด และแผนกลยุทธ์ในการปรับปรุงหลักสูตร 

4.3  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและบุคคลที่เกี่ยวข้องจัด
ประชุมสัมมนา เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 

4.4  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บัณฑิต วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน   


