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มคอ.2 
 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดสุิต    (1) 
 

คำนำ  
 

 ด้วยสภาวการณ์ในปัจจุบันที่บริบททางสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้การจัด
การศึกษามีความหลากหลายมากขึ ้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีว ิสัยทัศน์ ได้กำหนดทิศทางและแนวทาง                 
ในการดำเนินการเพ่ือปฏิบัติพันธกิจตามบทบาทหน้าที่สถาบันอุดมศึกษา โดยมีกลยุทธ์ทางการศึกษามุ่งพัฒนา
หลักสูตรที ่ท้าทายเพื ่อความยั ่งยืน ตอบสนองผู ้เรียนกับแนวทางชีวิตวิถีใหม่ ที ่สามารถเรียนรู ้บนฐาน  
แห่งเทคโนโลยี และเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะตอบสนองนโยบายของรัฐ                    
ในการเสริมสร้างศักยภาพของคนในประเทศ และให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง ใหม่ พ.ศ. 2560 โดยทำการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาสาระรายวิชาให้มีความทันสมัย ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หลักสูตร ทั ้งนี ้ได ้ใช ้กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรรูปแบบ Outcome-Based Education (OBE) โดย
ดำเนินงานตามเกณฑ์ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ทั้งนี้ได้ทำการ
สำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ 
เพื่อให้หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม และทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ 
 

 
 

    คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ธันวาคม 2564 
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สารบัญ 
 
  หน้า 
คำนำ  (1) 

สารบัญ  (2) 

หมวดที ่1     ข้อมูลทั่วไป 1 
 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 

 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

 3. วิชาเอก (ถ้ามี) 1 

 4. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 

 5. รูปแบบของหลักสูตร  1 

 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 

 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 2 

 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 2 

 9. ชื่อ–นามสกุล เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 

 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาใน 
การวางแผนหลักสูตร  

5 

 12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและ 
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย  

9 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ
มหาวิทยาลัย  

11 

หมวดที ่2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 12 
 1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  12 

 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 13 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 15 

 1. ระบบการจัดการศึกษา 15 

 2. การดำเนินการหลักสูตร 15 
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สารบัญ (ต่อ) 
      

  หน้า 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  18 

 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 56 

 5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 56 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การจัดการศึกษา และวิธีการ
ประเมินผล 

58 

 1. แผนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามท่ีคาดหวัง   

58 

 2. ผลลัพธ์การเรียนรู ้ตามที ่คาดหวังของหลักสูตรและคณะ/สถาบัน และ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

60 

หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 83 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา 83 

 2. กระบวนการยืนยัน (Verification) มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู ้ตามที่
คาดหวังของหลักสูตร 

83 

 3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 84 

หมวดที ่6 การพัฒนาอาจารย์ 85 
 1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่  85 

 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  85 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 87 
 1. การกำกับมาตรฐาน 87 

 2. บัณฑิต  87 

 3. นักศึกษา 88 

 4. อาจารย์ 90 

 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 90 

 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 92 

 7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 93 

 
 



มคอ.2 
 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดสุิต    (4) 
 

สารบัญ (ต่อ) 
      

  หน้า 
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร  95 

 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 95 

 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  95 

 3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 96 

 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 96 

ภาคผนวก  
ผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2564 
97 

ผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คลังหน่วยกิตเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 

112 

ผนวก ค คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

116 

ผนวก ง ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

119 

ผนวก จ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร ื ่อง การทดสอบความรู ้ความสามารถ                   
ด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา พ.ศ. 2563 

123 

ผนวก ฉ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2563 129 
ผนวก ช รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 133 
ผนวก ซ    สรุปผลการวิจัยผู้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี ่ยวข้องหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาว ิชาเทคโนโลย ีสารสนเทศ คณะว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

139 

ผนวก ฌ ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 142 
ผนวก ญ ตารางเปรียบเทียบระหว่าง มคอ.1 กับ มคอ.2 166 
ผนวก ฎ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
174 

ผนวก ฏ ความเชื ่อมโยงความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู ้เมื ่อสิ ้นปีการศึกษากับ
รายวิชาตามแผนการศึกษา 

199 

ผนวก ฐ    ความเชื ่อมโยงของผู ้ท ี ่ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียกับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

203 



 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดสุิต     1 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2565 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
         รหัสหลักสูตร    :  25601651100067   

 ภาษาไทย :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Technology Program in Information Technology 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
         ชื่อย่อ :  ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม :  Bachelor of Technology (Information Technology)  
   ชื่อย่อ :  B.Tech. (Information Technology)    
 

3.  วิชาเอก (ถ้ามี)   
     ไม่มี   
 

4.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
      120 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีปฏิบัติการ หลักสูตร 4 ปี 
     5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย  
 5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่เขียน อ่าน สื่อสารภาษาอังกฤษภาษาไทยได้ 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

ไม่มี 
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 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 
 6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2565 เป็นต้นไป 
 6.3 คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 
2564 
 6.4 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองประจำคณะพิจารณาหลักสูตร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 
 6.4 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 
 6.5 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1(23) /2565  
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 
 6.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1(24) /2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 
 6.7 องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร ไม่มี 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่วา่เป็นหลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2567 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  
 8.1 นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) 
 8.2 นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 
 8.3 นักพัฒนาด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI Developer) 
 8.4 นักพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content Creator) 
 8.5 นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer) 
 8.6 ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ (Online Business Entrepreneurs) 
 8.7 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer) 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน  ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์    
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ชื่อ – นามสกลุ 

เลขประจำตัวประชาชน 
วุฒิการศึกษา/ 

สถาบัน 
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจัย/ตำรา 

1. นางสาวพรรณี สวนเพลง 
    3 7001 0052x xxx 
 

D.Tech.  
University of Technology 
Sydney, Australia 
 
M.I.S.  
Griffith University, 
Australia 
 
B.I.T.  
Griffith University, 
Australia 

ค.ศ. 2003 
 
 
 

ค.ศ. 1999 
 
 
 

ค.ศ. 1996 

รองศาสตราจารย ์
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ภาคผนวก ง 

2. นายทินกร ชุณหภัทรกุล 
    3 2401 0005x xxx 
 

ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

พ.ศ. 2553 
 
 
 
 

พ.ศ. 2548 

อาจารย ์ ภาคผนวก ง 

3. นายสุระสิทธ์ิ ทรงม้า 
    3 2403 0015x xxx 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยัรังสติ 
 
วท.ม. (โครงข่ายโทรคมนาคม
และคอมพิวเตอร์)  
มหาวิทยาลยัรังสติ     
 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
สถาบันราชภฏัสวนดุสิต 

พ.ศ. 2558 
 
 

พ.ศ. 2548 
 
 
 

พ.ศ. 2543 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ภาคผนวก ง 

4. นายภูริพจน์ แก้วย่อง 
    3 9399 0024x xxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการ
ระบบสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

พ.ศ. 2544 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ภาคผนวก ง 
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ชื่อ – นามสกลุ 
เลขประจำตัวประชาชน 

วุฒิการศึกษา/ 
สถาบัน 

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจัย/ตำรา 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

พ.ศ. 2540 

5. นางชูติวรรณ  
   บุญอาชาทอง 
    3 1403 0026x xxx 
 

M.Sc. (Multimedia 
Computing) 
Liverpool John Moores, 
United Kingdom 
 
ผ.ม. (การวางแผนชุมชนเมือง
และสภาพแวดล้อม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
วท.บ. (เทคโนโลยีชนบท) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

ค.ศ. 2015 
 
 
 
 

พ.ศ. 2550 
 
 
 
 

พ.ศ. 2544 
 
 
 

พ.ศ. 2536 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ภาคผนวก ง 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

(1) นโยบายของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 สู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 “พลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างมูลค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” 

การกำหนดนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์การเตรียมคนไทยสู่อนาคต
ในเชิงโครงสร้างและเชิงคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคั่ง ความมั่งคง และความยั่งยืน 
จะต้องมีการพัฒนา 4 มิติ ประกอบด้วย (1) มิติความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) (2) มิติการ
รักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Wellness) (3) มิติการมีสังคมท่ีอยู่ดีมีสุข (Social Well-Beings) และ (4) มิติ
การเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ (Human Wisdom) แล้วนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกระบวนทัศน์การ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 ที่เน้นด้านอุตสาหกรรมหนัก ไปสู่ ประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทั้งระบบ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติสำคัญคือ (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง 
“นวัตกรรม” (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื ่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และ (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากขึ้น โดยองค์ประกอบการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวต้องมี 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ 

1) เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ 
ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา 
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 

3) เปลี ่ยนจาก Traditional Services ซึ ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำไปสู ่ High Value 
Services 

4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง  
ในช่วงเวลาที ่ทั ่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะความท้าทายจากภายในและ

ภายนอกประเทศที่มีความผันแปรสูง และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ทั้งจากความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรม 4.0 สู่อุตสาหกรรม 5.0 กล่าวคือ จากการใช้งานของเทคโนโลยี 4.0 ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีพลิกผัน เช่น IoT, Robotics และ AI, Big Data รวมถึง Cloud Computing นำไปสู่เทคโนโลยี 5.0 
เพื่อทำงานอย่างชาญฉลาด การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องจักรอัตโนมัติกับมนุษย์เป็นศูนย์กลางพลังสมอง
และความคิดสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมถึง
ผลสืบเนื่องจากกสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 นำไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) “พลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างมูลค่า สังคมเดินหน้า
อย่างยั ่งยืน” (Hi-Value and Sustainable Thailand) โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ รวมถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลกเพื่อนำมากำหนดเป็น 



มคอ.2 
 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดสุิต    6 
 

ทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม  (World Economic Forum, 2021; สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564) โดยมุ่งพัฒนา 4 ด้าน คือ 

1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) ประกอบด้วย 
เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง การท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและความยั่งยืน ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 
การแพทย์และสุขภาพครบวงจร ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภาค อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
และบริการดิจิทัล 

2) สังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค (High Opportunity Society) ประกอบด้วย SMEs 
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมเติบโตอย่างต่อเนื่อง พื้นที่และเมืองมีความเจริญทันสมัยและน่าอยู่  
ความยากจนข้ามรุ่นลดลงและได้รับความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ 

3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) ประกอบด้วย เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enables for Thailand’s Transformation) 
ประกอบด้วย กำลังคนมีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

Thailand Digital Government Vision 2021 หรือ วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย 2021 
คือกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย ที่กำหนด
เป้าหมายให้ประเทศไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย รองรับการพัฒนาประเทศสู่การเปลี่ยนผ่าน
เศรษฐกิจที่ขับเคลื ่อนด้วยนวัตกรรม เพ่ือยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐให้เป็นเอกภาพ 
และเห็นผลจริง ซึ่งการขับเคลื่อนไปให้ถึงเป้าหมายที่ทุกฝ่ายต้องการนั้น ต้องการความร่วมมือจากส่วนราชการ              
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รับทราบการประกาศแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ตลอดจนเข้าใจและ
สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสาระสำคัญของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยนั้น 
กล่าวถึงในอีก 5 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
มีการทำงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างแท้จริง โดยอยู่บนพื้นฐานของการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
(Government Integration) การนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลที ่เหมาะสม (Smart Operations) ประหยัด และคุ ้มค่า การยกระดับงานบริการภาครัฐให้ตรงกับ              
ความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Citizen-centric Services) และการขับเคลื่อน 
การเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรในขั้นตอน
การทำงาน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ (Driven Transformation) 

(2) การเปลี่ยนทางด้านโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศหลังจากวิกฤตการณ์โควิด 19 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ก่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง 

อย่างมหาศาล ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ หรือ TMB Analytics ประเมินปี 2564 (ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ 
ธนาคารทหารไทยธนชาต, 2564) การฟ้ืนตัวของภาคธุรกิจยังห่างไกลจากระดับรายได้ปกติ แม้รายได้ธุรกิจไทย
ภาพรวมจะดีขึ้นจากปี 2563 แล้ว 2.1% แต่รายได้ยังต่ำกว่าปี 2562 (เป็นปีที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะปกติ  
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ก่อนถึงช่วงโควิด) ถึง -14.6% ธุรกิจที่ฟ้ืนตัว ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน ธุรกิจสุขภาพ ไอทีและเทเลคอม 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน และอาหาร ธุรกิจที่กำลังฟื้นตัว ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ เครื่องดื่ม วัสดุก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ 
สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องจักรและอุปกรณ์ รับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ อสังหาริมทรัพย์ เฟอร์นิเจอร์ การขนส่งทางอากาศ สินค้าแฟชั่น  
และธ ุรก ิจท่องเที ่ยว พร ้อมแนะนำผู ้ประกอบการหาโอกาสจากปัจจ ัยเศรษฐกิจที ่สน ับสนุนธ ุรกิจ 
และทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน และเสนอภาครัฐเพิ่มแรงหนุนธุรกิจที่ฟ้ืนตัวแล้วและกำลังฟ้ืนตัว
ให้กลับมาปกติ และประคองช่วยเหลือธุรกิจที่ยังไม่ฟ้ืนตัวให้ผ่านพ้นความยากลำบาก 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 ธนาคารโลกได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจของประเทศไทย ครั ้งที ่ 2  
(BBC NEWS ไทย, 2564) จาก 2.2% ในเดือนกรกฎาคม เป็น 1% และคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะใช้เวลา 3 ปี  
ในการฟื้นตัว เนื ่องจากอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวซึ ่งรายได้หลักของประเทศจะเริ ่มฟื ้นตัวในช่วงครึ ่งหลัง  
ของปี 2565 หลังจากฉีดวัคซีนครอบคลุม 70 %  นายเกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส  
ประจำประเทศไทยของธนาคารโลกให้เหตุผลของการปรับประมาณการครั ้งนี ้ เนื ่องจากการระบาด 
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งล่าสุดทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง และก่อนหน้านี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได ้ปร ับประมาณการตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ( GDP) ทั้งปี 
เมื ่อวันที ่ 16 สิงหาคม 2564 โดยปรับลดลงมาอยู ่ที ่ 0.7 -1.2% จากเดิมคาดการณ์ต่ำสุดที ่ 1.5-2.5%  
ในเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมาเนื่องจากความไม่แน่นอนของวิกฤตการระบาดโควิด-19 

TTB Analytics คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2565 มีแนวโน้มขยายตัว 3.6% จากทุกองค์ประกอบ 
ที่มีแรงขับเคลื ่อนเศรษฐกิจมากขึ ้น โดยเฉพาะปัจจัยการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนที่ฟื ้นตัว  
กลับมาได้เร็วใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ด้านการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัว
เพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัว และการส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัว สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่น 
ของภาคธุรกิจมีทิศทางดีขึ ้น รวมทั้งได้รับผลเชื่อมโยงจากการปรับแผนโครงการลงทุนใน EEC ระยะสอง 
(ปี 2565-2569) เป็นวงเงิน 2.2 ล้านล้านบาท ที่มุ่งเน้นการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม วิจัยและพัฒนา  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ส่งผลต่อตลาดแรงงานไทยจะสามารถอยู่รอดได้ในยุคดิจิทัล 
ต้องพัฒนาทักษะ Upskill / Reskill ให้เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดังนั้นการมีทักษะ 
ด้านดิจิทัลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ใช่แค่เรื่องการอยู่รอดในระดับปัจเจกบุคคลเท่านั้น แต่ยังเป็นปัจจัยหนึ่ง  
ที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย  

ผลสำรวจของท ี ่ ประช ุ มเศรษฐก ิ จโลก (World Economic Forum) ระบ ุ ว ่ า  ในป ี  ค.ศ.2025  
หรือปี พ.ศ.2568 จะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มมากขึ้น ทำให้กว่า 50% ของลูกจ้างจำเป็นต้อง Reskill ใหม่  
และคาดว่าอีก 6 เดือนข้างหน้า ล ูกจ้างกว่า 40% ต้อง Reskill ใหม่ หมายถึง การที ่เรามีทักษะเดิม  
แต่มีการเรียนรู้ปรับตัวเพื่อหยิบ Technology ใหม่ ๆ มาใช้ และด้วยผลกระทบจากการระบาดของ โควิด-19 
และการเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้นส่งผลให้ลูกจ้างต้อง Reskill ใหม่ภายใน 5 ปีข้างหน้า ตำแหน่งงาน
กว่า 85 ล้านตำแหน่งงานจะมีการแทนที ่ด้วยเครื ่องจักรกล  นอกจากนี ้ย ังระบุว ่า นายจ้างกว่า 90%  
มีความคาดหวังว่าทักษะใหม่ ๆ ที ่จะได้จากการเรียนรู้หน้างาน ระยะเวลาที ่ใช้ในการเรียนรู ้ทักษะใหม่  
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ขึ ้นอยู ่กับหลายปัจจัย เช่น ประเภทของทักษะ ประเภทของงานหรือวิชาชีพ ฯลฯ ทักษะที่เกี ่ยวกับคน  
และวัฒนธรรม การเขียน การขาย และการตลาด อาจใช้ระยะเวลาเรียนเพียง 1 – 2 เดือน ในขณะที่ 
ทักษะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ AI อาจใช้เวลา 2 – 3 เดือน ส่วนทักษะด้าน Cloud Computing  
และวิศวกรรมอาจใช้ระยะเวลานานกว่าทุกทักษะคือประมาณ 4 – 5 เดือน หากดูในประเทศไทย ทักษะสำคัญ
ที่จะเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน ได้แก่ 

(1) ทักษะคิดว ิเคราะห์และนวัตกรรม (Analytical Thinking and Innovation) เป็นคนที ่ร ู ้จัก                   
คิดวิเคราะห์ ช่างสังเกต ช่างสงสัย ช่างถาม จับประเด็น แยกแยะและเชื่อมโยง นำไปสู่การคิดสร้างสรรค์  
งานใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ 

(2) การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem-Solving) เป็นคนที่มีทักษะในการจัดการกับปัญหา
ที่มีความสลับซับซ้อน มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปัจจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
และหาแนวทางการแก้ไขท่ีต้นเหตุของปัญหา 

(3) การเรียนรู ้เชิงรุก (Active Learning and Learning Strategies) การเรียนรู ้จากการลงมือทำ 
ด้วยตัวเอง ฝึกคิดวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กลุ่มพร้อมร่วมกันแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมการเรียนการ
สอนรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

(4) ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking and Analysis) เป็นคนที่มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ 
การคิดวิเคราะห์ตามหลักเหตุผล และประเมินความถูกต้อง มีความสมเหตุสมผล โดยใช้วิจารณญาณของ                              
ความเป็นมนุษย ์

(5) ท ักษะความคิดสร ้างสรรค์  (Creativity, Originality and Initiative) เป ็นคนที ่ม ีความคิด
สร้างสรรค์ คิดต่างไม่ซ้ำใคร (คิดนอกกรอบ) มีความคิดริเริ่มและกล้าที่จะทำในสิ่งใหม่ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

(1) การก้าวเข้าส ู ่ส ังคมวิถ ีถ ัดไป Next Normal ที ่ใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกลหลัก 
ในการดำเนินชีวิต 

จากสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลงให้เข้าสู ่ยุค  New Normal และการรองรับหลังยุค New 
Normal ซึ ่งจะเกิดการเปลี ่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจเข้าสู ่ยุค Disruption ซึ ่งจะต้องมีการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั ้นจะเห็นได้ว ่าในยุคที ่เทคโนโลยีเปลี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
คนต้องปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงให้ทัน ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต และปรับตัวให้สอดคล้อง  
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้ กอปรด้วยภาวะการระบาดของโควิด-19 และการถดถอยเศรษฐกิจทั่วโลกทำให้
เกิดผลกระทบตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มมุ่งสู ่แรงงานทักษะดิจิทัลมากขึ้น การเติบโตของงานแห่งทักษะ 
แห่งอนาคต เป็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับคนที่สามารถเติมเต็มงานด้านเศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจ
สุขภาพ การระบาดโควิด-19 ทำให้เกิดชีวิตวิถีใหม่ และความต้องการกำลังคนด้านดิจิทัลที่สามารถพัฒนา  
และใช้เทคโนโลยีหลักที ่เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน กลุ ่มคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ 
ภาคธุรกิจ หลายภาคส่วนจึงต้องจัดเตรียมการเรียนรู้เพื่ออนาคตสำหรับแรงงานอนาคต ต้องบูรณาการสังคม  
ที่เชื่อมโยงคนกับวิทยาการเข้าด้วยกัน ตลาดแรงงานอนาคตจึงต้องการบุคลากรผู้มีความสามารถแนวใหม่  



มคอ.2 
 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดสุิต    9 
 

คือ คนแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะนำไปสู่ยุคอนาคตที่คนมีลักษณะพิเศษรองรับเทคโนโลยีพลิกผันบนชีวิตวิถีถัดไป 
(Next Normal) หลังโควิด-19 การสร้างบุคลากรคุณภาพแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
แห่งอนาคตได้อย่างมั่นคงจึงนับมีความจำเป็นที่จะพิจารณาแนวโน้มตลาดแรงงานหลังโควิด-19 ซึ่งแรงงงาน 
ทุกวัยจำเป็นต้องปรับ Mindset สร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงาน มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม และปรับตัว 
เพ่ือความอยู่รอดสู่สังคมวิถีถัดไป 

(2) การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน 
The Future of Jobs Report 2020 ได้จัดอันดับอาชีพที่จะมีความต้องการสูงและอาชีพที ่มี

แนวโน้มลดลงในอนาคต ซึ่งความต้องการจ้างงานในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก เนื่องจากเราอยู่ในยุคดิจิทัล 
และเป็นยุคที่มีการเกิดขึ้นของข้อมูลมหาศาลเราสามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ออนไลน์ได้ จึงเป็นยุคที่ “ ข้อมูล” 
เปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่สำคัญ องค์กรต่าง ๆ จึงต้องการคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี มาช่วยในการทำให้
ข้อมูลที่มีอยู่มากมายนี้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ทักษะของแรงงานต้องมีการปรับให้สอดรับกับ
ยุคดิจิทัล ลักษณะงานที่ทำซ้ำ ๆ อาจสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติด้วยการนำหุ่นยนต์เข้ามาทดแทน คนที่ทำงาน
อาชีพลักษณะนั้นก็มีความเสี่ยงที่จะตกงาน นอกจากนี้เรื่องของการตลาดก็เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากคนมีการใช้
งานเทคโนโลยีดิจิทัลออนไลน์มากขึ้นจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน องค์กรที่อยากสื่อสารกับลูกค้าหรือ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องการคนที่มีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์เข้ามาช่วย ดังนั้นควร
ติดตามแนวโน้วความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการนั้น 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ 
     มหาวิทยาลัย 

12.1 ผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในยุควิถีชีวิตถัดไป (Next Normal) นั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านว ิถ ีช ีว ิต เศรษฐกิจ ส ังคมและว ัฒนธรรม โดยมีการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Technology) เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 
ในยุค 4.0 ที ่จะต้องมีการปรับตัวให้อยู ่รอด (Survivability) และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
(Completive advantage) ท่ามกลางสภาวะการพลิกผันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption) ซึ่งจะมีการ 
ปรับเปลี ่ยนกระบวนการทำงานให้เป็นรูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation) เพื ่อก่อให้เกิดการปรับ 
ภาคธุรกิจเข้าสู่ “เศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital Economy) โดยจะต้องมีการปรับทักษะ สมรรถนะของแรงงาน 
ในยุควิถีชีวิตถัดไปอย่างได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะทักษะแรงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการเปลี ่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังที ่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น  
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล 
ซึ่งในภาคของธุรกิจจะมีการมุ่งเน้น “Digital Content & Digital Marketing” เพื่อนำมาใช้สำหรับธุรกิจออนไลน์ 
รวมถึงการพัฒนา Digital Platform ทางด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ที ่เปิดโอกาส 
ให้เกิดการค้าขายทั่วทุกมุมโลก 
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 12.2 การพัฒนาหลักสูตร 
  การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสอดรับกับบริบทของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

(Disruptive) นั้นมีกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้  
(1) พัฒนาหล ักส ูตรด ้วยกระบวนการม ุ ่ งเน ้นการสร ้างเคร ือข ่ายความร ่วมม ือ “จต ุรภาคี” 

(Quadruple Helix) ซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรโดยมีการผสานความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน สังคม มหาวิทยาลัย และเครือข่ายต่างประเทศ โดยมีการพัฒนา “โจทย์” และ “คุณลักษณะ”  
ของบัณฑิตที ่ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันและอนาคตต้องการ ที ่จะต้องสอดรับกับการเปลี ่ยนแปลงทางด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงในยุควิถีชีวิตถัดไป (Next Normal) 

(2) Demand Driving Force ศ ึกษาและว ิจ ัยความต ้องการของสถานการณ ์ประกอบการ  
ตลาดแรงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการ  
ของตลาดแรงงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรอย่างแท้จริง 

(3) บูรณาการศาสตร์เข้ากับอัตลักษณ์และความเชี ่ยวชาญของมหาวิทยาลัยพร้อมกับประสาน
เครือข่ายทั ้งในและต่างประเทศ เช่น ธุรกิจจีนอาเซียน การตลาด และนิเทศศาสตร์ เพื ่อเพิ ่มความรู้  
และทักษะ ด้านธุรกิจดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางธุรกิจ  

(4) มีกระบวนพัฒนาหลักสูตรให้มีความพร้อมเพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 
นวัตกรรมดิจิทัล การเปิดโลกธุรกิจที่ไร้พรมแดน Anywhere, Anytime, Anyone ในยุค Ubiquitous 

 (5) พัฒนาคุณภาพอาจารย์รวมถึงการพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนา “นวัตกรรม” และ องค์
ความรู้เพื่อนำมาใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 12.3 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  ในการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการปรับปรุง
เพื ่อให้ตอบสนองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยที ่สามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู ่รอด 
ได้อย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ (Sustainable Survivability Based on Quality Management)” 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอยู่บนพ้ืนฐานของกลยุทธ์ “จิ๋วแต่แจ๋ว” ซึ่งจะเป็นการดำเนินการพัฒนาแบบ Strategic Focus 
ซึ่งจะเป็นการนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา 
และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ในลักษณะของ Strategic Alliance โดยหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จะต้อง “แข่งขันได้ บูรณาการเข้ากับอัตลักษณ์และความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย และผสานความร่วมมือ  
กับภาคเอกชน” เพ่ือให้เกิดการนำไปสู่การพัฒนาบัณฑิตที่ “ตอบโจทย์ มีงานทำ สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ” 
อย่างแท้จริง 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

   หมวดวิชาเลือกเสรี วิชาการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ และวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล 
 13.3  การบริหารจัดการ 

   อาจารย ์ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบหล ักส ูตร ม ีการประสานงานด ้านว ิชาการก ับสำน ักส ่งเสร ิมว ิชาการ 
และงานทะเบียน และคณะที ่เกี ่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน รวมทั ้งมีการบริหารและจัดการหลักสูตร 
โดยจัดทำแผนปฏิบัติงาน ดำเนินการตามแผน ติดตามตรวจสอบ มีการนำผลการประเมินมาศึกษาวิเคราะห์   
เพื ่อการพัฒนาปรับปร ุงค ุณภาพอย่างต ่อเน ื ่อง ซ ึ ่งการดำเน ินงานดังกล ่าวอยู ่ภายใต ้ระเบ ียบข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1  ปรัชญา 

บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถเรียนรู้ปรับตัว มีความคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความเป็นผู้นำ มีจิตบริการ มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการดำเนินธุรกิจได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถสื่อสาร
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในเชิงวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 
 
 1.2 ความสำคัญ  

 ในปัจจุบันโลกอยู ่ในยุคดิจิทัล (Digital Era) ซึ ่งทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ  
ได้จากสมาร์ตโฟน หรืออุปกรณ์เคลื ่อนที ่ต ่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบายจนกลายเป็นส่วนหนึ ่งของชีวิต  
หรือการใช้เครือข่ายส ังคมออนไลน์ และจากนโยบาย Thailand 4.0 ที ่ต ้องการใช้เทคโนโลยีด ิจ ิทัล 
ในการขับเคลื ่อนประเทศในทุกภาคส่วน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเยาวชนเพ่ือให้กลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ผลิตสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะภาคธุรกิจดิจิทัล และในยุค New Normal ที ่ต้องเรียนออนไลน์ ทำงานออนไลน์ ทำให้เกิด  
Digital Platform ต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องผลิตบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้  

 
 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติและความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดังต่อไปนี้ 

 1.3.1  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณเชิงวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จิตบริการ การเป็นผู้นำ 
และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

 1.3.2  มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในเชิงวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.3.3  มีความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะปฏิบัติ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ และสื่อดิจิทัลคอนเทนต์

ได้อย่างสร้างสรรค ์ตามความต้องการของผู้ใช้ 
 1.3.4  ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างสร้างสรรค์ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ปี (ระบุปี พ.ศ. 2565 - 2569) 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนพัฒนาแผนการสอนของ
อาจารย์ให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้
ของรายว ิ ช าสอดคล ้ อ ง กั บ 
ผลลัพธ์การเรียนรู ้ PLOs และ 
YLOs  

1. จัดอบรมภายในหลักสูตร หรือ
จ ั ด ก า ร ค ว า ม ร ู ้  (Knowledge 
Management) เพื่อถ่ายทอดและ
แลกเปลี ่ยนความรู ้เกี ่ยวกับการ
พ ัฒนาแผนการสอนในแต ่ละ
รายวิชาของหลักสูตรให้มีผลลัพธ์
การเรียนรู ้ระดับรายวิชา CLOs 
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร PLOs และ ผลลัพธ์
การเรียนรู้ระดับชั้นปี YLOs 

1.1 รายงานการจ ัดอบรม หรือ
รายงานการจัดการความรู้  เร ื ่อง 
การพัฒนาแผนการสอนให้สอดรับ
ก ับผลล ัพธ ์ การ เ ร ี ยนร ู ้ ร ะดับ
หลักสูตร 
1.2 รายละเอ ียดของรายว ิชา  
(มคอ.3) 
 
 
 

2. แผนพัฒนานักศึกษาให ้มี
ค ุณล ั กษณะตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และ
ผู้ประกอบการ 
 
 

2.1 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดภาคเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะ 
ที ่ตลาดแรงงานที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ
รายวิชาที ่เปิดสอนในแต่ละภาค
การศ ึกษาโดยให ้พ ิจารณาถึ ง 
คุณสมบัติในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
แต่ละรายวิชา เพื ่อปรับเปลี ่ยน
เนื้อหาให้มีความทันสมัย ตรงกับ
ส ิ ่ งท ี ่ตลาดแรงงานต ้องการใน
ปัจจุบัน 
2.2 หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์
ผู้สอนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
เพ ื ่อให ้น ักศ ึกษาม ีท ักษะ และ
คว ามส ามา ร ถ ตร ง ก ั บ ค ว า ม
ต้องการของตลาดแรงงาน 
2.3 หลักสูตรรับให้บริการวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
หน่วยงานภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย 

2.1 รายงานการประชุมเตร ียม
ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 รายละเอ ียดของรายว ิชา  
(มคอ.3) เอกสารประกอบการเรียน 
สื่อหรือเครื่องมือที่ใช้ในการเรียน
การสอน  
 
2.3 โครงการพัฒนานักศึกษา และ
โครงการบริการวิชาการประจำปี 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3. แผนการพัฒนารูปแบบการ
สอนเป็น 2 ภาษา (Bilingual) 
ในบางรายวิชา 

3 . 1  มอบหมายอาจารย ์ ท ี ่ มี
ความสามารถในการสอนด้วย
ภาษาอังกฤษ 
3.2 อาจารย์ที่ไม่สามารถสอนด้วย
ภาษาอังกฤษได้ ให้พัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษของตนเอง 

3.1 สื่อประกอบการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 
 
3.2 ผ่านการทดสอบสำหรับวัดระดับ
ความรู้หรือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจำวัน (TOEIC 500 
คะแนน) 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
    ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก) 
 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
เปิดสอนสำหรับนักศึกษาที่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตร 

โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไมมี่ 
 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน – เวลาในการดำเนนิการเรียนการสอน 
              ภาคปกติ วัน - เวลาราชการปกติ เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา วันเวลาอื่นได้ตามเหตุผลและความ
จำเป็น 
              ภาคการศึกษาที่  1  ระหว่างเดือน สิงหาคม – เดือน  ธันวาคม 

   ภาคการศึกษาที่   2  ระหว่างเดือน มกราคม – เดือน  พฤษภาคม 
   ภาคการศึกษาฤดูร้อน   ระหว่างเดือน มิถุนายน – เดือน  กรกฎาคม 
 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
            2.2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
หรืออนุปริญญา 
            2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
หรือ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
            2.2.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติต้องเขียน อ่าน สื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษได ้
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 2.3  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2 - 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3  - -  50 50  50  
ชั้นปีที่ 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
จำนวนผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 50 50 

  

         2.4 งบประมาณตามแผน  
2.4.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท)   

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ  

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าบำรุงการศึกษา 2,800,000 5,600,000 8,400,000 11,200,000 11,200,000 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

รวมรายรับ 3,150,000 5,950,000 8,750,000 11,550,000 11,550,000 
 รายรับต่อหัวนักศึกษา   63,000   59,500   58,333   57,750   57,750  

 

2.4.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)   

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ  

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบดำเนินการ 
1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,330,400 2,470,200 2,648,400 2,775,500 2,942,000 

    1) ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ - - - - - 
    2) ค่าสอนเกินภาระงาน - - - - - 
    3) เงินเดือนอาจารย์ประจำหลกัสูตร 2,330,400 2,470,200 2,648,400 2,775,500 2,942,000 

2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  292,100 309,600 328,200 347,900 368,800 
    1) ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 
    2) เงินเดือนเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร 292,100 309,600 328,200 347,900 368,800 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 560,000 1,120,000 1,680,000 2,240,000 2,240,000 

รวม (ก) 3,182,500 3,899,800 4,656,600 5,363,400 8,550,800 
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หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ  

2564 2565 2566 2567 2568 

ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 1,800,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

รวม (ข) 1,800,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

รวม (ก)+(ข) 4,982,500 4,399,800 5,156,600 5,863,400 9,050,800 

จำนวนนักศึกษา 50 100 150 200 200 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 99,650 43,998 34,377 29,317 45,254 

 
2.5  วิธีการจัดการศึกษา  

            แบบชั้นเรียน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ภาคผนวก) และ/หรือผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที ่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน  
ได้แก่ WBSC, Microsoft Teams 
 

2.6  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา  และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 

       เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ข ้อบ ั งค ับมหาว ิทยาล ัยสวนด ุส ิ ต  ว ่ าด ้ วย  คล ั งหน ่ วยก ิต เพ ื ่ อส ่ ง เสร ิมการ เร ี ยนร ู ้ ตลอดช ีวิต   
(ภาคผนวก) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
          120    หน่วยกิต 
3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร 

   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 
      2. หมวดวิชาเฉพาะ                                      84 หน่วยกิต 

  (1) วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน      30 หน่วยกิต 
(1.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
(2.2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี    18 หน่วยกิต 

  (2) วิชาเฉพาะด้าน      51 หน่วยกิต 
(2.1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา    48 หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ      33 หน่วยกิต 
- วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                                     15 หน่วยกิต 

(2.2) กลุ่มวิชาโครงงาน      3 หน่วยกิต 
      (3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    3 หน่วยกิต 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
 

 3.1.3  รายวิชา 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1500202 ความเป็นสวนดุสิต 

Suan Dusit Spirit 
3(2-2-5) 

1500122 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 
Thai Language Communication Skills 

3(2-2-5) 

1500123 ภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ 
English for Modern Lifestyle 

3(2-2-5) 

1500124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
English for International Communication 

3(2-2-5) 

2500118 อาหารการกิน 
Food for Life 

3(3-0-6) 

2500119 วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
Lifestyle for Circular Economy 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2500120 คุณค่าของความสุข 

Values of Happiness 
3(3-0-6) 

2500121 พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
Thai and Global Citizens 

3(2-2-5) 

4000114 จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ 
Business Thinking Inspiration 

3(2-2-5) 

4000115 การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล 
Living in the Digital Era 

3(2-2-5) 

 
2) หมวดวิชาเฉพาะ       84  หน่วยกิต 

  (1) วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 30 หน่วยกิต แบ่งเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
  (1.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12     หน่วยกิต     
  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4121406 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Mathematics for Information Technology 
3(3-0-6) 

4123410 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพ่ือการคำนวณ 
Calculation Software Packages 

3(0-6-3) 
 

4122115 สถิติสำหรับการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Statistics for Information Technology Research 

1(1-0-2) 
 

4122116 ปฏิบัติการสถิติสำหรับการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Practice of Statistics for Information Technology Research 

2(0-4-2) 

4123214 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ 
Data Analytics to Drive Business 

1(1-0-2) 
 

4123215 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจ 
Practice of Data Analytics to Drive Business 

2(0-4-2) 
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  (1.2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี   18     หน่วยกิต      
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4121314 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 

Data Structures and Algorithms 
1(1-0-2) 

4121315 ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
Practice of Data Structures and Algorithms 

2(0-4-2) 

4122709 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
Data Communications and Networking 

1(1-0-2) 

4122710 ปฏิบัติการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
Practice of Data Communications and Networking 

2(0-4-2) 

4122511 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
Systems Analysis and Design 

3(3-0-6) 

4122117 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

English Communication Skills for Information Technology 
3(2-2-5) 

4124115 จริยธรรมและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Ethics and Laws 

3(3-0-6) 

4123921 การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Research 

3(3-0-6) 

 
  (2) วิชาเฉพาะด้าน      51     หน่วยกิต 

  (2.1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา   48     หน่วยกิต 
  - วิชาบังคับ      33     หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4121316 การออกแบบกราฟิกส์และแอนิเมชันสำหรับธุรกิจดิจิทัล 

Graphic Design and Animation for Digital Business 
1(1-0-2) 

4121317 ปฏิบัติการการออกแบบกราฟิกส์และแอนิเมชันสำหรับธุรกิจดิจิทัล 
Practice of Graphic Design and Animation for Digital Business 

2(0-4-2) 

4121318 การเขียนโปรแกรม 
Programming 

1(1-0-2) 

4121319 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม 
Practice of Programming 

2(0-4-2) 

4122213 การจัดการฐานข้อมูล 
Database Management 

1(1-0-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4122214 ปฏิบัติการการจัดการฐานข้อมูล  

Practice of Database Management 
2(0-4-2) 

4121603 การเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
E-Commerce Entrepreneurship 

1(1-0-2) 

4121604 ปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Practice of E-Commerce Entrepreneurship 

2(0-4-2) 

4122319 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
Web Design and Development 

1(1-0-2) 

4122320 ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาเว็บ 
Practice of Web Design and Development 

2(0-4-2) 

4122330 การพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ 
Digital Content Development 

1(1-0-2) 
 

4122331 ปฏิบัติการการพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ 
Practice of Digital Content Development 

2(0-4-2) 

4122332 แพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจ 
Business Promotion Platform 

1(1-0-2) 
 

4122333 ปฏิบัติการแพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจ 
Practice of Business Promotion Platform 

2(0-4-2) 

4122223 ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือธุรกิจ 
Big Data for Business 

1(1-0-2) 
 

4122224 ปฏิบัติการข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือธุรกิจ 
Practice of Big Data for Business 

2(0-4-2) 

4122334 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
Web Application Development 

1(1-0-2) 
 

4122335 ปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
Practice of Web Application Development 

2(0-4-2) 

4122627 การตลาดดิจิทัล 
Digital Marketing 

1(1-0-2) 

4122628 ปฏิบัติการการตลาดดิจิทัล 
Practice of Digital Marketing 

2(0-4-2) 

4123512 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
Information Technology for Logistics and Supply Chain Management 

1(1-0-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4123513 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

Practice of Information Technology for Logistics and Supply Chain 
Management 

2(0-4-2) 

 
  - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                          15     หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4123677 การทดสอบซอฟต์แวร์  

Software Testing 
3(2-2-5) 

4123915 สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Seminar 

3(0-6-3) 

4123325 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่  
Mobile Device Application Development 

3(2-2-5) 

4122629 การพัฒนาเว็บไซต์แบบครบวงจร 
Full Stack Website Development 

3(2-2-5) 

4122630 การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์โต้ตอบอัจฉริยะเพ่ือธุรกิจ 
Developing Intelligent Interactive Artificial Intelligence for Business 

3(2-2-5) 

4122631 การพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ 
Creative Innovation Development 

3(2-2-5) 

4122711 การออกแบบและการจัดการเครือข่าย 
Network Design and Management 

1(1-0-2) 

4122712 ปฏิบัติการการออกแบบและการจัดการเครือข่าย 
Practice of Network Design and Management 

2(0-4-2) 

4123331 การโปรแกรมและคำนวณเชิงควอนตัม 
Quantum Programming and Computing  

3(3-0-6) 

4123514 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจดิจิทัล 
Chinese for Digital Business 

3(3-0-6) 

4123216 การทำเหมืองข้อมูล 
Data Mining 

1(1-0-2) 

4123217 ปฏิบัติการการทำเหมืองข้อมูล 
Practice of Data Mining 

2(0-4-2) 

4123218 ความมั่นคงด้านสารสนเทศ 
Information Security 

1(1-0-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4123219 ปฏิบัติการความมั่นคงด้านสารสนเทศ 

Practice of Information Security 

2(0-4-2) 

4123220 วิทยาการข้อมูลเพ่ือธุรกิจ 
Data Science for Business 

3(2-2-5) 

4123515 เทคโนโลยีการเงิน 
Fintech 

3(2-2-5) 

4123516 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กรดิจิทัล 
Information System for Digital Organization Management 

3(2-2-5) 

4123668 การจัดการธุรกิจออนไลน์ 
Online Business Management 

3(2-2-5) 

4123517 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล 
Digital Business Entrepreneur 

3(2-2-5) 

4123518 การออกแบบประสบการณ์และพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ 
Experience Design and User Interface Development 

3(2-2-5) 

4123221 เมตาเวิร์สเบื้องต้น 
Introduction to Metaverse 

3(2-2-5) 

4123519 อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง 
Internet of Things 

3(2-2-5) 

4123665 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
Cloud Computing 

3(2-2-5) 

4123920 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Special Topics in Information Technology  

3(3-0-6) 

 
   (2.2) กลุ่มวิชาโครงงาน      3     หน่วยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4124910 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Information Technology Project 
3(0-9-0) 

  
  (3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    3     หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4124805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Field Experience in Information Technology  
3(450) 
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3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยไม่ซ้ำ  
กับรายวิชาที ่เคยเร ียนมาแล้ว และจะต้องไม่เป็นรายวิชาที ่กำหนดให้เร ียนโดยไม่น ับหน่วยกิตรวม  
ในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 1 3    
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2 3    
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 3    
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะพื้นฐาน กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4121406 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 0 6 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะพื้นฐาน กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
4121314 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 1 1 0 2 
4121315 ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 2 0 4 2 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาบังคับ 
4121318 การเขียนโปรแกรม 1 1 0 2 
4121319 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม 2 0 4 2 
4121316 การออกแบบกราฟิกส์และแอนิเมชันสำหรับธุรกิจ

ดิจิทัล 
1 1 0 2 

4121317 ปฏิบัติการการออกแบบกราฟิกส์และแอนิเมชัน
สำหรับธุรกิจดิจิทัล 

2 0 4 2 

รวม 21    

 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 4 3    
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 5 3    
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะพื้นฐาน กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4123410 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพ่ือการคำนวณ 3 0 6 3 
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ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะพื้นฐาน กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
4122709 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 1 1 0 2 
4122710 ปฏิบัติการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 2 0 4 2 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาบังคับ 
4122319 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 1 1 0 2 
4122320 ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาเว็บ 2 0 4 2 
4122213 การจัดการฐานข้อมูล 1 1 0 2 
4122214 ปฏิบัติการการจัดการฐานข้อมูล 2 0 4 2 
4121603 การเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1 1 0 2 
4121604 ปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 
2 0 4 2 

รวม 21    
 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 6 3    
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 7 3    
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะพื้นฐาน กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
4122511 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 3 0 6 
4122117 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาบังคับ 
4122334 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 1 1 0 2 
4122335 ปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 2 0 4 2 
4122330 การพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ 1 1 0 2 
4122331 ปฏิบัติการการพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ 2 0 4 2 
4122332 แพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจ 1 1 0 2 
4122333 ปฏิบัติการแพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจ 2 0 4 2 

รวม 21    
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ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 8 3    
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 9 3    
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะพื้นฐาน กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4122115 สถิติสำหรับการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 0 2 
4122116 ปฏิบัติการสถิติสำหรับการวิจัยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2 0 4 2 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะพื้นฐาน กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
4124115 จริยธรรมและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 0 6 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาบังคับ 
4122223 ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือธุรกิจ 1 1 0 2 
4122224 ปฏิบัติการข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือธุรกิจ 2 0 4 2 
4122627 การตลาดดิจิทัล 1 1 0 2 
4122628 ปฏิบัติการการตลาดดิจิทัล 2 0 4 2 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน  
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาเลือก 

3    

รวม 21    
 

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะพื้นฐาน กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4123214 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ 1 1 0 2 
4123215 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจ 2 0 4 2 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะพื้นฐาน กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
4123921 การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 0 6 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาบังคับ 
4123512 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์

และโซ่อุปทาน 
1 1 0 2 

4123513 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

2 0 4 2 
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ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน  
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาเลือก 

9    

หมวดวิชาเลือกเสรี 3    
รวม 21 8 18 27 

 

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 10 3    
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาโครงงาน 
4124910 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 0 9 0 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน  
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาเลือก 

3    

รวม 9    
 

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4124805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 0 35 0 

รวม 3 0 35 0 
 

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชาเลือกเสรี 3    
รวม 3    
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     3.1.5  คำอธิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1500202 ความเป็นสวนดุสิต       3(2-2-5) 
   Suan Dusit Spirit 
   ความเป็นมาของสวนดุสิต ความเข้าใจอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญขององค์กร การสร้างจิต
วิญญาณความเป็นสวนดุสิต การพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากลแบบสวนดุสิต ความเคารพตนเอง  และ
ผู้อื่น ความเข้าใจตนเองและการพัฒนาศักยภาพแห่งตนบนพื้นฐานความเป็นสวนดุสิต  การทำงานบนรากฐาน
แห่งความประณีต รู้จริงในสิ่งที่ทำ รักและศรัทธาในมหาวิทยาลัย 
   History of Suan Dusit; understanding of organizational identities and expertise; 
building up Suan Dusit spirit; personality development and internationalization following Suan 
Dusit characters; self-respect and mutual respect; understanding and capability development 
of oneself based upon Suan Dusit spirit; work with refinement, thoroughness, passion and faith 
in the university 
 
1500122 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย      3(2-2-5) 
   Thai Language Communication Skills 
   องค์ประกอบและกระบวนการสื ่อสาร ภาษาไทยในสื ่อ ภาษาและการสื ่อสารในสังคม                    
การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยในบริบทต่าง ๆ เทคนิคการเขียนภาษาไทยตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
   Communication elements and process; Thai language in media; language and 
communication in society; listening, speaking, reading and writing skills practice in various 
contexts; techniques of writing Thai for specific purposes 
 
1500123 ภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่     3(2-2-5) 
   English for Modern Lifestyle 
   ไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับต้นที่ใช้ในวิถีชีวิตสมัยใหม่ การพัฒนาทักษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารในวิถีชีวิตสมัยใหม่ การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส ำหรับ 
วิถีชีวิตสมัยใหม่โดยเน้นการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Discoveries 
   Basic English grammar and vocabulary used in modern lifestyle; English skills 
practice: listening, speaking, reading, and writing for communication in modern lifestyle; using 
technology to develop English skills for modern lifestyle by focusing on English Discoveries 
multimedia program 
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1500124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล     3(2-2-5) 
   English for International Communication 
   ไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับกลางเพื ่อการสื ่อสารสากล การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในระดับกลาง เทคนิคการฟังและการอ่านเพ่ือการทำแบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล การฝึกปฏิบัติด้วยแบบทดสอบสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
   Intermediate English grammar and vocabulary for international communication; 
English skills practice: listening, speaking, reading, and writing at an intermediate level; listening 
and reading techniques for taking an English for international communication test; practicing 
English for international communication tests 
 
2500118 อาหารการกิน        3(3-0-6) 
   Food for Life 
   ความรู้เกี่ยวกับอาหารในชีวิตประจำวัน วัตถุดิบ และส่วนประกอบในอาหาร การจัดการและ
การเก็บรักษาอาหาร การใช้เครื่องมือในการปรุง  ประกอบและอุ่นอาหาร งานครัวเบื้องต้นในที่พักอาศัย
ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม โภชนาการและการออกแบบรายการอาหาร วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร 
ตามแบบไทยและแบบสากล ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอาหารการกิน                  
ในปัจจุบัน 
   Knowledge of food in daily life; raw materials and ingredients in food; food 
preparation and preservation; tools and equipment for cooking and reheating; basic kitchen 
work for household; food types; drinks; nutrition and food listing; Thai and international dining 
etiquette; food safety and sanitation; relevant regulations; current food trends 
 
2500119 วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน     3(2-2-5) 
   Lifestyle for Circular Economy 
   ความรู้พื้นฐานเรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ภูมิอากาศและสภาวะด้านอากาศ ภาวะวิกฤติ
ของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม การเรียนรู ้เพื ่ออยู ่กับธรรมชาติ  การคิดเชิงวิเคราะห์                     
โดยตลอดวัฏจักรชีว ิต ความรู ้ทั ่วไปเกี ่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (SDGs) เศรษฐกิจหมุนเวียน                                
ความตระหนักและแรงผลักดันสู่พลเมืองสีเขียวและวิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา 
   Basic knowledge of environment and ecosystem; climate and climate change; 
natural resources and environment crises; learning how to live with nature; analytical thinking 
throughout a life cycle; general knowledge about Sustainable Development Goals; circular 
economy; awareness and drive for becoming a green citizen, and lifestyle into the circular 
economy; case studies 
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2500120 คุณค่าของความสุข       3(2-2-5) 
   Values of Happiness 
   ความสุข การจัดการทางอารมณ์ เทคนิคการสร้างความสุข เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ 
อย่างยั่งยืน ศิลปะการใช้ชีวิตด้วยตนเอง ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น สุนทรียภาพและการใช้ชีวิตเพื่อความสุข                     
การพัฒนากรอบความคิดเชิงวิพากษ์ คิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเสริมพลังอำนาจตนและให้คุณค่ากับ
ความสุข 
   Happiness; emotional management; techniques to increase happiness; 
techniques to build long-lasting relationship; the art of living by oneself; the art of living with 
others; aesthetic and happiness living; thinking development based on critical thinking, 
analytical thinking, and creative thinking, to empower oneself and value happiness 
 
2500121 พลเมืองไทยและพลเมืองโลก      3(2-2-5) 
   Thai and Global Citizens 
   สังคมอารยชนในศตวรรษที่ 21 พลเมืองแห่งโลกไร้พรมแดน ความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาคและหน้าที ่ของ
ประชาชนตามระบอบการเมือง การปกครอง ของรัฐ ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม การปกป้อง
ผลประโยชน์สาธารณะ จิตสาธารณะ ธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติ การต่อต้านการทุจริต กฎ หมายพื้นฐาน                      
ในการดำรงชีวิต ตลอดจนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา 
   Civilized societies in the 21st century; citizenship of the borderless world; Thai 
and global citizenship; respect of cultural diversity; rights, liberty, equality, and duties of 
citizens of the governing states; self- responsibility and social responsibility; protection of the 
public interests; public volunteerism; good governance in practice; anti-corruption; basic laws 
for life, and learning through case studies  
 
4000114 จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ      3(2-2-5) 
   Business Thinking Inspiration 
   ความสำคัญของระบบเศรษฐกิจที่มีต่อการใช้ชีวิตและการสร้างอาชีพ การเป็นผู้ประกอบการ
ในยุคเศรษฐกิจแบบอาชีพอิสระ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม จิตบริการ               
การบริหารเวลา การบริหารจัดการเงิน สุขภาวะทางการเงิน ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง เทคนิค                
การสร้างสรรค์คอนเทนต์และสื่อ เทคนิคการสื่อสารทางการตลาด ภาษี และกฎหมายธุรกิจ 
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   The importance of an economic system to living and job creation; 
entrepreneurship in Gig economy; discovering business opportunities; leadership and 
teamworking; service mind; time management; financial management; financial health; risks 
and risk management; media and contents creation techniques; marketing communication 
techniques; taxes; and business law 
 
4000115 การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล       3(2-2-5) 
   Living in the Digital Era 
   ดิจิทัลกับการเรียนรู้ การคิดเชิงการออกแบบ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในชีวิตประจำวัน ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี สารสนเทศ กฎหมายดิจิทัล และการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศดิจิทัล 
   Digital and learning; design thinking; use of information and communicationtechnologies 
in daily life; information technology security; digital law; and digital literacy 
 
หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                    84 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะพื้นฐาน กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                       12 หน่วยกิต 
 

4121406 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6) 
   Mathematics for Information Technology 
   ระบบจำนวนและเลขฐาน การแก้สมการและอสมการ ตรรกศาสตร์ พีชคณิตบูลีนและ
วงจรลอจิก ลําดับและอนุกรม เซตและการดำเนินการทางเซต ฟังก์ชันและความสัมพันธ์ การนับและ                   
ความน่าจะเป็น การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ พีชคณิตเชิงเส้นและเมทริกซ์ 
   Number systems and bases; solving equations and inequalities; logic; boolean 
algebra and logic circuits; sequences and series; sets and set operations; functions and 
relations; counting and probability; permutations; combinations; linear algebra; and matrices 
 
4121407 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อการคำนวณ     3(0-6-3) 
   Calculation Software Packages 
   การฝึกปฏิบัติใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อการคำนวณ  สูตรคำนวณและฟังก์ชันตัวดำเนินการ  
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกราฟและแผนภูมิ การจัดเรียง จัดกลุ่ม และกรองข้อมูล รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล 
   Practicing on using calculation software packages; formulas and functions; 
operators; graphs and charts analysis; sorting, grouping and filtering; data analysis report 
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4122115 สถิติสำหรับการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ     1(1-0-2) 
   Basic Statistics for Information Technology Research 
   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น 
ของตัวแปรสุ ่ม การสุ ่มตัวอย่าง การแจกแจงของตัวอย่างและการประมาณค่า ช่วงแห่งความเชื่อมั่น 
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
   Fundamentals of statistics; probability theory; random variables and probability 
distribution; sampling; sampling distribution and estimation; confidence intervals; hypothesis 
testing; analysis of variance 
 
4122116 ปฏิบัติการสถิติสำหรับการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ   2(0-4-2) 
   Practice of Basic Statistics for Information Technology Research 
   การฝึกปฏิบัติใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางสถิติ การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ การจัดการ
ข้อมูล การคำนวณค่าสถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล 
   Practicing on using statistical software packages; data preprocessing for analysis; 
statistical software packages; data management; basic statistical calculations; analysis and 
interpretation of statistical data; analysis of simple linear regression and correlation; data 
analysis report 
 
4123214 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ     1(1-0-2) 
   Data Analytics to Drive Business  
   หลักการวิเคราะห์ข้อมูล ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ลักษณะของข้อมูล 
การรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ การนำเสนอภาพข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
และขับเคลื่อนธุรกิจ 
   Data analysis principles; the importance of analyzing business data; nature of 
the data; data collection and moderation; business data analysis; data visualization for 
descision making and business driving 
 
4123215 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ    2(0-4-2) 
   Practice of Data Analytics to Drive Business 
   ฝึกปฏิบัติใช้ซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ สร้างรายงานรูปแบบแผงควบคุม 
   Practice of using software for analyzing business data; create data visualization 
in dashboard format 
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4121314 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม      1(1-0-2) 
   Data Structures and Algorithms 
   แนวคิดของโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม สตริง อาร์เรย์ เรคคอร์ด พอยต์เตอร์ ลิงค์ลิสต์ 
โครงสร้างข้อมูลแบบลิสต์ โครงสร้างข้อมูลแบบสแตก โครงสร้างข้อมูลแบบคิว โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ โครงสร้าง
ข้อมูลแบบต้นไม้ การเวียนเกิด อัลกอริทึมที ่ใช้ในการค้นหา อัลกอริทึมที่ใช้ในการเรียงลำดับ การวิเคราะห์
อัลกอริทึม กรณีศึกษา 
   Concept of data structures and algorithms; string; arrays; records; pointers; 
linked lists; list data structure; stack data structure; queue data structure; graph data structure; 
tree data structure; recursive algorithms; searching algorithms; sorting algorithms; analysis of 
algorithms; case studies 
 
4121315 ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม     2(0-4-2) 
   Practice of Data Structures and Algorithms 
   การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ วางแผนการประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาโจทย์ทฤษฎีของโครงสร้าง
ข้อมูลและอัลกอริทึม โดยใช้กรณีศึกษา 
   Analytical practice; plan applications to solve theoretical problems of data 
structures and algorithms; using case studies 
 
4122709 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย      1(1-0-2) 
   Data Communications and Networking 
   หลักการพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รูปแบบการสื่อสาร สื่อกลาง
และอุปกรณ์สำหรับการสื่อสาร ประเภทของเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อของเครือข่าย แบบจำลองโอเอสไอ  
การบริการเครือข่าย 
   Principles of data communications and computer networks; communication 
models; media and devices for communication; network categories; network topology; open 
systems interconnection (OSI) model; network services 
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4122710 ปฏิบัติการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย     2(0-4-2) 
   Practice of Data Communications and Networking 
   การฝึกปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การติดตั้งและการจัดการเครือข่ายเบื้องต้น 
   Practicing on data communications and networking; basic network installation 
and management 
 
4122511 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ      3(3-0-6) 
   Systems Analysis and Design 
   ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศ  
การกำหนดปัญหาและความต้องการ แบบจำลองกระบวนการ แบบจำลองข้อมูล การออกแบบระบบ  
การนำระบบไปใช้งานและการบำรุงรักษา 
   Introduction to systems analysis and design; information system development; 
determining system problems and requirements; process models; data models; system design; 
system implementation and maintenance 
 
4122117 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) 
   English Communication Skills for Information Technology 
   ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการฟัง การสนทนาโต้ตอบ 
การอ่านจับใจความสำคัญ การตีความ การเขียนความเรียง การโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้สำนวน
และคำศัพท์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยใหม่ 
   English information technology communication skills practice: listening; 
interactive conversation; reading comprehension; interpretation; essay writing; and e-mail 
correspondence; idioms and modern information technology terminology 
 
4124115 จริยธรรมและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 
   Information Technology Ethics and Laws 
   แนวคิดและความสำคัญของจริยธรรมและกฎหมาย จริยธรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ การป้องกัน 
ระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา 
   Concepts and importance of ethics and laws; information technology ethics; 
information technology laws; intellectual property; internet and computer crimes; protection 
of information systems; case studies 
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4123921 การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6) 
   Information Technology Research 
   แนวคิดและหลักการของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การอ้างถึงและการอ้างอิง  
ระเบียบวิธีวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือในการวิจัย สถิติสำหรับงานวิจัย หลักการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย จริยธรรมสำหรับการวิจัย 
   Concepts and principles of research; literature review; citations and references; 
research methodology for information technology; research tools; statistics for research; 
principles of research proposal development; research ethics 
 
วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาบังคับ                                    18 หน่วยกิต 
 
4121316 การออกแบบกราฟิกส์และแอนิเมชันสำหรับธุรกิจดิจิทัล   1(1-0-2) 
   Graphics Design and Animation for Digital Business 
   ทฤษฎีที่เกี ่ยวข้องกับงานศิลป์และกราฟิกส์ ทฤษฎีการออกแบบกราฟิกส์และแอนิเมชัน
สำหรับธุรกิจ การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ืองานออกแบบกราฟิกส์และการสร้างภาพเคลื่อนไหว ขั้นตอนการออกแบบ 
การเขียนแบบร่าง การวาดเส้นกราฟิกส์ การตกแต่งภาพ การจัดองค์ประกอบศิลป์ การใช้สี การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว ความสำคัญของการออกแบบกราฟิกส์และแอนิเมชันสำหรับธุรกิจดิจิทัล 
   Theories of art work and graphics; graphics design and animation theory for 
business; computer for graphics design and animation; design process; drafting; graphics 
drawing; image editing; art composition; using colors; animation creating; Importance of 
graphics and animation for digital business 
 
4121317 ปฏิบัติการการออกแบบกราฟิกสแ์ละแอนิเมชันสำหรับธุรกิจดิจิทัล  2(0-4-2) 
   Practice of Graphics Design and Animation for Digital Business 
   การฝึกปฏิบัติการออกแบบกราฟิกส์และการสร้างภาพเคลื่อนไหว การออกแบบกระดาน
เรื่องราว การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบอินโฟกราฟิกส์ การสร้างภาพเคลื่อนไหว การออกแบบกราฟิกส์
สำหรับสื่อดิจิทัล การประยุกต์ และเผยแพร่กราฟิกส์และแอนิเมชันสำหรับธุรกิจดิจิทัล 
   Practice on graphics and animation design; storyboard design; publication 
design; infographic design; animation creating; graphics design for digital media; applying and 
publishing graphics and animation for digital businesses 
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4121318 การเขียนโปรแกรม       1(1-0-2) 
   Programming 
   หลักการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบอัลกอริทึม การนำเสนออัลกอริทึมด้วยการเขียนผังงาน 
ภาษาสำหรับการพัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม เครื่องมือสำหรับพัฒนาโปรแกรม ตัวแปร  
ชนิดของข้อมูล ตัวดำเนินการและนิพจน์ คำสั ่งร ับข้อมูลและแสดงผลข้อมูล  การกำหนดเง ื ่อนไข  
การวนซ้ำ ฟังก์ชัน การใช้งานแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น 
   Problem analysis principles; algorithms designs; algorithms presentation by 
using flowchart; language development programming; program development process; program 
development tools; variables and data type; operation and expression; input command data 
and output data; conditional statement; iteration statement; functions; basic data file usage 
 
4121319 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม      2(0-4-2) 
   Practice of Programming 
   การฝึกปฏิบัติการ การวิเคราะห์ การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม การใช้โปรแกรมใน
การนำเสนอผังงาน และการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ผ่านโจทย์และกรณีศึกษา 
   Practice of analyses; algorithms designs; writing the algorithms; flowchart 
presentation by programming and writing computer program by case study 
 
4122213 การจัดการฐานข้อมูล       1(1-0-2) 
   Database Management 
   หลักการพื้นฐานของการจัดการฐานข้อมูล องค์ประกอบของระบบการจัดการฐานข้อมูล 
สถาปัตยกรรมของระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แบบจำลองข้อมูล การออกแบบและพัฒนา
ฐานข้อมูล การทำให้เป็นบรรทัดฐาน พจนานุกรมข้อมูล 
   Basic principles of database management; components of database  
management system; architecture of relational database management system; data models; 
database design and development; normalization; data dictionary 
 
4122214 ปฏิบัติการการจัดการฐานข้อมูล      2(0-4-2) 
   Practice of Database Management 
   การฝึกปฏิบัติการจัดการฐานข้อมูล การสร้างตาราง  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง 
การกรองข้อมูลในตาราง การสร้างฟอร์ม การค้นหาและสอบถามข้อมูล การสร้างรายงาน การสร้างมาโคร                 
การนำเข้าและส่งออกข้อมูล 
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   Practicing on database management; creating tables; defining relationships 
between tables; filtering information in tables; creating forms; creating queries; creating reports; 
creating macro; importing and exporting information 
 
4121603 การเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    1(1-0-2) 
   E-Commerce Entrepreneurship 
   แนวคิดและหลักการเป็นผู้ประกอบการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดในการสร้างพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ในการประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาแผนธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์
ตลาด การเลือกซื้อสินค้า ลูกค้า คู่แข่ง การเลือกตลาดเป้าหมาย การรับ-จ่ายเงินค่าสินค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การขนส่ง การประเมินศักยภาพ และความสามารถในการทำกำไร การเปรียบเทียบทางธุรกิจที่เกิดจากพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การวัดและการประเมินผล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
   Concepts and principles of e-commerce entrepreneurship; the idea of creating 
e-commerce in accordance with the business situation; opportunity and feasibility analysis for 
entrepreneurship in e-commerce; business plan development; analysis of the e-commerce 
business situation; market analysis; shopping selection; customers; competitors; target market 
selection; receiving and paying for goods through electronic channels; transportation; potential 
and profitability assessment; compare businesses generated by e-commerce; measurement; 
evaluation; relevant law and e-commerce tax 
 
4121604 ปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   2(0-4-2) 
   Practice of E-Commerce Entrepreneurship 
   การฝึกปฏิบัติการเป็นผู ้ประกอบการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแผนธุรกิจ  
การใช้เครื่องมือของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้แพลตฟอร์มพาณิชอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ การวิเคราะห์
การตลาดด้วยโปรแกรมธุรกิจอัจฉริยะ กรณีศึกษา 
   Practicing on of e-commerce entrepreneurship; writing business plan;  
e-commerce tools; modern electronic trading platform; marketing analytics with business 
Intelligence; case study 
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4122319 การออกแบบและพัฒนาเว็บ      1(1-0-2) 
   Web Design and Development 
   ประเภทของเว็บ โครงสร้างและองค์ประกอบของเว็บ แนวทางการออกแบบและพัฒนาเว็บ 
กระบวนการออกแบบและพัฒนาเว็บ ภาษาสำหรับการพัฒนาเว็บ การใช้แบบตัวอักษรและกราฟิกส์สำหรับเว็บ 
การออกแบบเว็บที่ตอบสนอง เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาเว็บ 
   Web types; web structure and components; guidelines of web design and 
development; processes of web design and development; Languages for web development; 
using font and graphics on the web; responsive web design; technology for web development 
 
4122320 ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาเว็บ     2(0-4-2) 
   Practice of Web Design and Development 
   การฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเว็บ การพัฒนาเนื้อหาเว็บที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์เว็บ 
   Practicing on web design and development; web content accessibility 
development; web publishing and promotion 
 
4122330 การพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์      1(1-0-2) 
   Digital Content Development 
   ศึกษา ค้นคว้า รูปแบบของเนื้อหาดิจิทัล การวิเคราะห์ลักษณะและพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัล
ด้วยกระบวนการคิดเช ิงออกแบบ เพื ่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนการสร้างเน ื ้อหา การเขียนผัง 
แสดงแนวความคิดของเนื้อหา การเขียน และการเล่าเรื่องสำหรับสื่อดิจิทัล  
   Study and investigation of digital content; analysis of the characteristics and 
behaviors with design thinking of using digital media for use in content creation planning; 
diagram writing to show the concept of content; writing and storytelling for digital content 
 
4122331 ปฏิบัติการการพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์     2(0-4-2) 
   Practice of Digital Content Development 
   การฝึกปฏิบัติเขียนเล่าเรื ่องสำหรับสื่อดิจิทัล สร้างภาพสื่อความหมาย ป้ายโฆษณา อินโฟ
กราฟิกส์ ภาพเคลื่อนไหว ไวรัลคลิปด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ  
   Practicing on storytelling for digital media; meaningful image; banner infographics 
and animation; concept of viral clips; practice on using computer or application 
 
 



มคอ.2 
 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดสุิต    39 
 

4122332 แพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจ      1(1-0-2) 
   Business Promotion platform 
   แนวคิดของแพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์ กลยุทธการส่งเสริมธุรกิจ  
และการบริการ การโฆษณาธุรกิจโดยใช้แพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจ 
   Concept of online and offline business promotion platforms; business  
and service promotion strategies; advertising a business using a business promotion platform 
 
4122333 ปฏิบัติการแพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจ     2(0-4-2) 
   Practice of Business Promotion platform 
   ฝึกปฏิบ ัต ิการนำแพลตฟอร์มส ่งเสร ิมธ ุรก ิจประเภทต่างๆ ไปใช ้ในการส ่งเสร ิมธ ุรกิจ 
จำลอง วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อยของแพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจ พัฒนาแพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจจำลอง 
   Practicing on promote the businesses platform to promote the business 
models; compare the advantages and disadvantages of business promotion platforms; develop 
a platform to promote the business models 
 
4122223 ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อธุรกิจ      1(1-0-2) 
   Big Data for Business 
   ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
และภาษาเอสคิวแอลสำหรับสอบถามในสภาพแวดล้อมของข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีและเครื่องมือเกี่ยวกับ
ข้อมูลขนาดใหญ่ การประมวลผลแบบกระจาย ระบบแฟ้มข้อมูลแบบกระจาย การจัดข้อมูลขนาดใหญ่ หลักการ
และวิธีวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือธุรกิจ 
   Study the basic theories and concepts of big data; relational database 
management system and sql in big data environments; big data technology and tools; 
distributed processing; distributed file system; organizing big data; principles and methods of 
analyzing big data; big data analysis tools for business 
 
4122224 ปฏิบัติการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อธุรกิจ     2(0-4-2) 
   Practice of Big Data for Business 
   ปฏิบัติเกี่ยวกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และภาษาเอสคิวแอล
สำหรับสอบถามในสภาพแวดล้อมของข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีและเครื่องมือเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ การ
ประมวลผลแบบกระจายฮาดูป ระบบแฟ้มข้อมูลแบบกระจายฮาดูป การจัดข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยฮาดูป หลักการและ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือธุรกิจ 
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   Practice the big data; relational database management system and sql in big 
data environments; big data technology and tools; distributed processing; distributed file 
system hadoop; organizing big data with hadoop; principles and methods of analyzing big data; 
big data analysis tools; application of data mining techniques to analyze large data sets for 
business 
 
4122334 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน      1(1-0-2) 
   Web Application Development 
   แนวคิดทฤษฎีและหลักการพัฒนาเว ็บแอปพลิเคช ันสมัยใหม่ ภาษาสำหร ับพัฒนา 
เว็บแอปพลิเคชัน ภาษาสอบถามที่เป็นโครงสร้างข้อมูล โปรแกรมจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
   Concepts, theories and principles of modern web application development; 
language for developing web applications; structured query language (SQL); virtual web server 
 
4122335 ปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน     2(0-4-2) 
   Practice of Web Application Development 
   การฝึกปฏิบัติการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การส่งและรับข้อมูลบนเว็บ การสร้างเว็บแบบไดนามิก 
เชื่อมต่อและจัดการกับฐานข้อมูลเว็บ ใช้งานระบบจัดการเว็บโฮสติ้ง การควบคุมเวอร์ชั่นการเขียนโปรแกรม 
ความมั่นคงเว็บ 
   Practicing on web application development; sending and receiving information 
on the web; dynamic web; connect and manage web databases; Use a web hosting 
management system; git version control; web security 
 
4122627 การตลาดดิจิทัล        1(1-0-2) 
   Digital Marketing 
   รูปแบบของช่องทางการตลาดดิจิทัล บทบาท หน้าที่และการพัฒนาช่องทางการตลาดดิจิทัล
แต่ละรูปแบบ การใช้เทคโนโลยีสำหรับทำการตลาดดิจิทัล การคัดเลือก การประเมินผล การควบคุมช่องทาง
การตลาดดิจิทัล และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจัดการช่องทางการตลาดดิจิทัล การเงินดิจิทัล 
   Forms of digital marketing channels; roles; duties and development of digital 
marketing channels in various forms; using technology for digital marketing; selection; 
evaluation; control of digital marketing channels and various environments that affect the 
management of digital marketing channels; digital finance 
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4122628 ปฏิบัติการการตลาดดิจิทัล      2(0-4-2) 
   Practice of Digital Marketing 
   ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับหลักการของการตลาดดิจิทัล สถานการณ์ทางการตลาดดิจิทัล 
การวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล บทบาทของการตลาดดิจิทัลกับการสื ่อสาร  
กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ การออกแบบและสร้างร้านค้าดิจิทัล การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ยุคดิจิทัล 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และสื่อสมัยใหม ่ 
   Study and practice the principles of digital marketing; digital market situation; 
analysis of consumer demand and behavior in the digital age; the role of digital marketing in 
communication; integrated digital marketing strategy; designing and building a digital store; 
customer relationship management in the digital age; using social networks and modern media 
 
4123512 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  1(1-0-2) 
   Information Technology for Logistics and Supply Chain Management 
   ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อระบบการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน ศึกษาองค์ประกอบการการนำนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่ ระบบฮาร์แวร์ ซอฟแวร์ 
เครือข่ายสมัยใหม่ เทคโนโลยีการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดีสปรับชัน อีกทั้งศึกษากลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานเพ่ือรองรับการเป็นดิจิทัลโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในระดับโลก 

Study the role of information and communication technology in logistics and supply 
chain management systems; study the elements of innovation in information technology such as 
hardware; software; modern network; communication technology it is applied for the management 
of logistics and supply chains to cope with changes in the digital disruption era;  also studies strategies 
for using information technology for logistics and supply chain management in order to support the 
digitalization of logistics and supply chains at a global level 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 
 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดสุิต    42 
 

4123513 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน    2(0-4-2) 
Practice of Information Technology for Logistics and Supply Chain  
Management 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การประยุกต์ใช้

และปฎิบัติการระบบการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ระบบซอฟแวร์จัดการข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบ
เครือข่ายโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า ได้แก่ ซอฟแวร์ระบบการจัดการขององค์กร (ERP) ระบบการบริหาร
จัดการด้านการกระจายสินค้า(DIMS) ระบบRouting Software ระบบการจัดการโซ่อุปทาน(SCS) ระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์(EDI) ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ระบบรหัสแท่ง ระบบ
อุปกรณ์ตรวจสอบและติดตามสินค้าด้วยคลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย (RFID) และระบบการบริหารคลังสินค้า 
(WMS) การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของการไหลของกิจกรรมโลจิสติกส์และ โซ่อุปทานทั้งระบบ การแบ่งปันข้อมูล 
ณ จุดขายร่วมกันกับธุรกิจทั้งหมดในโซ่อุปทาน 
   Application of information technology in logistics and supply chain management; 
application and operation of logistics and supply chain management systems; information management 
software systems used in the design of logistics and distribution networks are: enterprise management 
system (erp) software; distribution management system (dims); routing software; supply chain 
management system (scs); electronic information exchange (edi); internet information exchange; bar code 
system; wireless radio frequency inventory monitoring and tracking (rfid) and warehouse management 
system (wms) the flow of logistics activities and whole supply chain point-of-sale data sharing with all 
businesses in the supply chain 
 
วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาเลือก                     ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
 

4123677 การทดสอบซอฟต์แวร์       3(2-2-5) 
   Software Testing 
   แนวคิดและหลักการทดสอบซอฟต์แวร์ มาตรฐานการทดสอบซอฟต์แวร์ วงจรชีวิต  
ของการทดสอบซอฟต์แวร์ แผนการทดสอบซอฟต์แวร์ วิธีการทดสอบซอฟต์แวร์ ระดับการทดสอบซอฟต์แวร์ 
รูปแบบของการทดสอบซอฟต์แวร์ กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการทดสอบซอฟต์แวร์ 
เครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์ การฝึกปฏิบัติทดสอบซอฟต์แวร์ 
   Concepts and principles of software testing; software testing standards; software 
testing life cycle; software test plan; software testing methods; software testing levels; software 
testing types; software testing process; software testing management; software testing tools; 
practicing on software testing 
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4123915 สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-6-3) 
 Information Technology Seminar                 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเสนอและอภิปรายใน
หัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดสัมมนาและการเขียนรายงานทางวิชาการ  

Knowledge sharing with information technology organizations; presentation and 
discussion on interesting topics in information technology; academic seminar and writing 
reports 
 
4123325 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่    3(2-2-5) 
   Mobile Device Application Development 
   แนวคิดและหลักการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื ่อนที ่ สถาปัตยกรรม  
และระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เคลื ่อนที ่ เครื ่องมือและภาษาที ่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การทดสอบ  
การใช้งานการเผยแพร่โปรแกรม การฝึกปฏิบัติพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
   Concepts and principles of mobile device application development; 
architecture and operation systems of mobile device; tools and languages for mobile device 
application development; mobile device user interface design; database connection; mobile 
application testing; publishing mobile device applications; practicing on mobile device 
application development 
 
4122629 การพัฒนาเว็บไซต์แบบครบวงจร      3(2-2-5) 
   Full Stack Website Development 
   แนวคิดทฤษฎี หลักการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนติดต่อผู้ใช้ และระบบจัดการเว็บไซต์ การออกแบบ
เว็บไซต์ ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ส ่วนติดต่อผู ้ใช้ และระบบจัดการเว็บไซต์ ภาษาสอบถามที ่เป็น 
โครงสร้างข้อมูล การสำรองข้อมูล การนำไปใช้ การทดสอบระบบ การควบคุมเวอร์ชั่นการเขียนโปรแกรม 
   Theories concepts principles of website development in frontend and backend; 
website design; language for developing frontend and backend websites; structured query 
language (SQL); backup; implementation; system testing; programming version control 
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4122630 การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์โต้ตอบอัจฉริยะเพื่อธุรกิจ   3(2-2-5) 
   Developing Intelligent Interactive Artificial Intelligence for Business 
   ศึกษาทฤษฎี และแนวคิดเก่ียวกับปัญญาประดิษฐ์โต้ตอบอัจฉริยะ องค์ประกอบ ประเภท การ
กำหนดเป้าหมาย พื้นที่และช่องทางในการสื่อสาร ผังการโต้ตอบ เครื่องมือสำหรับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
โต้ตอบอัจฉริยะ หลักการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การวิเคราะห์ออกแบบ การสร้างปัญญาประดิษฐ์โต้ตอบ
อัจฉริยะเพ่ือการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์โต้ตอบอัจฉริยะสำหรับงานธุรกิจ 
   Study of theories and concepts of intelligent interactive artificial intelligence; 
elements; types; goals setting; communication spaces and channels; interactive charts; tools for the 
development of interactive intelligent artificial intelligence; principles of customer relationship 
management; analysis and design; creating intelligent interactive artificial intelligence for 
customer relationship management; smart interactive artificial intelligence applications for 
business 
 
4122631 การพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์      3(2-2-5) 
   Creative Innovation Development 
   แนวคิดเกี ่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม การนำองค์ความรู ้เด ิมมาบูรณาการ การสร้าง  
องค์ความรู ้ใหม่ การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ในเชิงสร้างสรรค์  การสร้างชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรม
สร้างสรรค์ จากทฤษฎี วิเคราะห์ผลกระทบของชิ้นงานที่สร้างขึ้น 
   Innovation development concept; prior knowledge integration; new knowledge 
creation; creative technology and product development; creating pieces from innovative 
workpiece theory; analyze the impact of the created workpiece 
 
4122711 การออกแบบและการจัดการเครือข่าย     1(1-0-2) 
   Network Design and Management 
   ภาพรวมของการออกแบบและการจัดการเครือข่าย เครือข่ายองค์การ การออกแบบเครือข่าย 
โพรโทคอลการจ ัดการเคร ือข ่าย การจ ัดการอุปกรณ์เคร ือข ่าย หลักการความมั ่นคงของเครือข่าย  
เครื่องมือในการจัดการเครือข่ายและการประยุกต์ใช้ 
   Overview of network design and management; enterprise network; network 
design; network management protocols; network devices management; principles of network 
security; network management tools and applications 
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4122712 ปฏิบัติการการออกแบบและการจัดการเครือข่าย    2(0-4-2) 
   Practice of Network Design and Management 
   การฝึกปฏิบัต ิการออกแบบและการจ ัดการเคร ือข่าย  การจัดการอุปกรณ์เครือข ่าย  
ความมั่นคงของเครือข่าย 
   Practicing on network design and management; network devices management; 
network security 
 
4123331 การโปรแกรมและคำนวณเชิงควอนตัม     3(3-0-6) 
   Quantum Programming and Computing 
   ควอนตัมฟิสิกส์พื ้นฐาน หลักการและคุณสมบัติของคิวบิต การประมวลผลเชิงควอนตัม  
ระบบไบพาร์ไทท์ด๊อยซ์จอสซาอัลกอริทึม โกรเวอร์อัลกอริทึม ชอร์อัลกอริทึม เครื่องมือโปรแกรมควอนตัม  
การลงมือทำด๊อยซ์จอสซาอัลกอริทึมและควอนตัมเทเลพอร์ต 
   Basic quantum physics; concept of qubit and its properties; quantum 
information processing; bipartite system; deutsch-Jozsa algorithm; grover algorithm; shor 
algorithm; quantum programming tools; implementations of deutsch-jozsa and quantum 
teleport 
 
4123514 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจดิจิทัล      3(2-2-5) 
   Chinese for Digital Business 
   ฝึกทักษะภาษาจีนกลางเบื้องต้นเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน สำนวน คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจ เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยจำลองสถานการณ์ของธุรกิจประเภทต่างๆ 

Practice Mandarin basic skills in listening; speaking; reading; writing; idioms; 
vocabularies of business; writing e-mails by simulating various types of business situations 
 
4123216 การทำเหมืองข้อมูล       1(1-0-2) 
   Data Mining 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูล แนวคิดและหลักการของการทำเหมืองข้อมูล 
ค ุณลักษณะและชนิดของข้อมูล สถาปัตยกรรมการทำเหมืองข้อมูล กระบวนการจ ัดเตร ียมข้อมูล  
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างโมเดล เทคนิคการประเมินผลโมเดล โปรแกรมสำหรับการทำเหมืองข้อมูล 
   Introduction data mining; concept and principles of data mining; characteristics 
and types of data; architectures of data mining; data preparation; data analysis and modelling 
techniques; model evaluation techniques; data mining software 
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4123217 ปฏิบัติการการทำเหมืองข้อมูล      2(0-4-2) 
   Practice of Data Mining 
   การฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  
การสร้างโมเดล การประเมินผล การประยุกต์ใช้งานการทำเหมืองข้อมูลผ่านโจทย์ และกรณีศึกษา 
   Practice in using computer to data preparation; data analysis technique; data 
modelling techniques; model evaluation techniques; apply data mining using case practice 
 
4123218 ความม่ันคงด้านสารสนเทศ      1(1-0-2) 
   Information Security  
   พื้นฐานด้านความมั่นคงด้านสารสนเทศ ภัยคุกคาม รูปแบบและเทคนิคในการบุกรุกระบบ
สารสนเทศ เคร ื ่องม ือและเทคน ิคต ่าง ๆ สำหร ับจ ัดการความม ั ่นคงของสารสนเทศ ไฟร ์วอลล์  
ระบบตรวจจับการบุกรุก เทคนิคการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล การกู ้คืนสารสนเทศ และมาตรฐาน  
ด้านความมั่นคงของสารสนเทศ 
   Fundamentals of information security; threats; pattern and technique of 
information intrusion; tools and techniques for information security; firewall; intrusion 
detection system; encryption and decryption techniques; information recovery; information 
security standards 
 
4123219 ปฏิบัติการความม่ันคงด้านสารสนเทศ     2(0-4-2) 
   Practice of Information Security 
   การฝ ึกปฏ ิบ ัต ิการว ิ เคราะห ์จ ุดอ ่อน ความเส ี ่ยงด ้านภ ัยค ุกคามของสารสนเทศ  
การใช้เครื ่องมือสำหรับการจัดการความมั ่นคงของสารสนเทศ ไฟร์วอลล์ ระบบตรวจจับการบุกรุก  
การเข้าและถอดรหัสข้อมูล และการกู้คืนสารสนเทศ 
   Practice in using vulnerability analysis threats information security; using tools 
and techniques for information security; firewall; intrusion detection system; encryption and 
decryption techniques; information recovery 
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4123220 วิทยาการข้อมูลเพื่อธุรกิจ      3(2-2-5) 
   Data Science for Business 
   ข้อมูลและแหล่งข้อมูลทางธุรกิจ ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือ การได้มาซึ่งข้อมูลทางธุรกิจ 
รูปแบบของข้อมูล การเตรียมข้อมูล การรวมข้อมูล การแปลงข้อมูล การทำความสะอาดและการจัดระเบียบข้อมูล 
การสร้างโมเดลการทำนาย การวิเคราะห์การปฏิบัติงานของโมเดล การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
ธุรกิจ การสร้างแผนภาพข้อมูล เทคนิคและงานต่าง ๆ ในวิทยาการข้อมูล กลยุทธ์เชิงธุรกิจและวิทยาการข้อมูล 
การประยุกต์ข้อมูลขนาดใหญ่ จริยธรรมด้านข้อมูล 
   Data and data resources for business; programming languages and tools; 
business data acquisition; data format; data preparation; data integration; data transformation; 
data cleaning and organizing; prediction model; model performance analysis; processing and 
analyzing business data; data visualize; techniques and tasks in data science; business strategy 
and data science; big data applications and information ethics 
 
4123515 เทคโนโลยีการเงิน       3(2-2-5) 
   Fintech 
   การเปลี ่ยนแปลงการเงินส่วนบุคคลไปสู ่ฟินเทค เทคโนโลยีบล็อกเชน สกุลเงินดิจิทัล  
สินเชื่อทางเลือก หุ่นยนต์ให้คำปรึกษา การควบคุมข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื ่อง 
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเงิน 
   Transformation of personal finance to fintech; blockchain technology; digital 
currency; alternative lending; robo-advisors; harnessing data with artificial intelligence and 
machine learning; impact on the financial industry 
 
4123516 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กรดิจิทัล    3(2-2-5) 
   Information System for Digital Organization Management  
   แนวคิดและโครงสร้างของระบบสารสนเทศในองค์กรดิจิทัล  เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคนิค 
เพื่อการบริหารและให้บริการขององค์กรดิจิทัล การวิเคราะห์และออกแบบงานธุรกิจดิจิทัล การประยุกต์งาน
ข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลสำหรับองค์กรดิจิทัล กระบวนการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับองค์กรดิจิทัล  
การบริหารบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ภาวะผู้นำองค์กรดิจิทัล การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
จรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรดิจิทัล แนวโน้มเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารองค์กรอนาคต 
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   Concept and structure of information systems in digital organizations; digital 
technologies and techniques for administration and service of digital organization; digital 
information task application for digital organization; digital business analysis and design; digital 
technology management process for digital organization; digital technology personnel 
management of digital organization; creating competitive advantages; ethics related to digital 
organization management; technology trends for future corporate management 
 
4123668 การจัดการธุรกิจออนไลน์       3(2-2-5) 
   Online Business Management 
   แนวคิดและหลักการธุรกิจออนไลน์ พฤติกรรมผู ้บร ิโภค การเร ิ ่มต้นธ ุรกิจออนไลน์ 
แพลตฟอร์มธุรกิจออนไลน์ การสร้างโฆษณาออนไลน์ การทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ การติดตามและวัดผล
โฆษณาออนไลน์ การเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหา กระบวนการการตลาดดิจิทัล การทำวิจัยด้านธุรกิจ
ออนไลน์ 
   Concepts and principles of online business; consumer behavior; online business 
initiation; online business platform; online advertisement creation; online financial 
transactions; online advertisement monitoring and evaluation; search engine optimization 
(seo); digital marketing process; online business research 
 
4123517 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล      3(2-2-5) 
   Digital Business Entrepreneur 
   ธุรกิจดิจิทัลกับธุรกิจสมัยใหม่ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับธุรกิจ
ดิจิทัล แบบจำลองธุรกิจดิจิทัล การจัดการระบบความปลอดภัยในธุรกิจดิจิทัล ระบบชำระเงินดิจิทัล กลยุทธ์
การตลาด การขาย การซื้อ การโฆษณา กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล กลยุทธ์ธุรกิจสำหรับ
การดำเนนิการธุรกิจดิจิทัล 
   Digital business and modern business; technology infrastructure and tools for 
digital business; digital business model; digital business security management; digital payment 
systems; marketing strategy; sales; purchase; advertising; law and ethics related to digital 
business; business strategy for digital business operations 
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4123518 การออกแบบประสบการณ์และพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้   3(2-2-5) 
   Experience Design and User Interface Development 
   แนวคิดและหลักการของการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน การออกแบบประสบการณ์
ผู้ใช้ในปัจจุบัน การวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้ อุปกรณ์รับข้อมูลเข้าและแสดงผล ทฤษฎีสี 
การยศาสตร์ เทคโนโลยีและระบบสำหรับผู้บกพร่องในการรับรู้ การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้จากการออ กแบบ
ประสบการณ์การใช้งาน การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 
   Concepts and principles of user experience design; designing the current user 
experience; analysis of user needs and behavior; input and display devices; color theory; 
ergonomics; technologies and software for sensory disabilities; user interface development 
based on user experience design; user satisfaction assessment 
 
4123221 เมตาเวิร์สเบื้องต้น       3(2-2-5) 
   Introduction to Metaverse 
   แนวคิดเมตาเวิร์ส องค์ประกอบและการทำงานของเมตาเวิร์ส เทคโนโลยี AR VR MR XR 
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์ส ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์ส การประยุกต์ใช้งาน  
เมตาเวิร์ส ความม่ันคงปลอดภัยการใช้งานเมตาเวิร์ส แนวโน้มนวัตกรรม 
เมตาเวิร์สในอนาคต 
   Metaverse concept; composition and functionality of metaverses; ar, vr, mr, xr 
and metaverse related technologies; hardware and software related metaverse; metaverse 
applications; metaverse security; future metaverse innovation trends 
 
4123519 อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง       3(2-2-5) 
   Internet of Things 
   แนวคิดของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ ่ง สถาปัตยกรรม มาตรฐาน โพรโทคอล เทคโนโลยี 
และแอปพลิเคชัน อุปกรณ์ฝังตัว การเขียนโค้ดฝังตัว เซ็นเซอร์ การสื่อสารแบบไร้สาย การเชื่อมต่อกับ IoTs 
เว็บเซอร์วิส การระบุตำแหน่งที่ตั้ง การจัดเก็บข้อมูลและความปลอดภัย การฝึกปฏิบัติการออกแบบตัวต้นแบบ 
   Concept of the internet of things; architecture; standards; protocols; 
technologies and applications; embedded device embedding code; sensors; wireless 
communication; connection to the iots web services; location identification; storage and 
security;  practicing prototyping design 
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4123665 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ      3(2-2-5) 
   Cloud Computing 
   แนวคิดและหลักการการประมวลผลแบบกลุ ่มเมฆ สถาปัตยกรรมการประมวลผล  
แบบกลุ่มเมฆ การบริการบนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที ่ใช้ประมวลผล 
แบบกลุ่มเมฆ เทคโนโลยีเสมือนจริง ความมั่นคงของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การประยุกต์ใช้การประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ 
   Concepts and principles of cloud computing; cloud computing architecture; 
cloud computing services; software and hardware for cloud computing; virtualization 
technology; cloud computing security; cloud computing application 
 
4123920 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6) 
   Special Topics in Information Technology 
   เรื่องท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการ และการจัดการองค์ความรู้
ด้านความมั่นคงของสารสนเทศ และความก้าวหน้าในวิชาการด้านนี้ 
   Interesting topics in information technology; information technology project 
management; information security knowledge management; and advancement in this field 
 
วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาโครงงาน                                                                   3 หน่วยกิต 
 

4124910 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(0-9-0) 
   Information Technology Project 
   การเขียนข้อเสนอโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน                      
การวิเคราะห์และออกแบบโครงงาน การพัฒนาโครงงาน การทดสอบ การติดตั้ง การทำรายงาน  การนำเสนอ
ผลงาน 
   Information technology project proposal; feasibility study of project; project 
analysis and design; project development; testing; installation; reporting; presentation 
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วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

4124805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(0-35-0) 
   Field Experience in Information Technology 
   การฝึกภาคปฏิบัติงาน เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์กร
ทั้งภาครัฐเอกชน หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 450 
ชั่วโมง ภายใต้การควบคุมดูแล และข้อแนะนำของคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ และผ่าน
การประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากองค์กร หรือหน่วยงานที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   Field experience; gaining experience and information technology skill with 
government; private sectors or an establishment with a nature of work related to information 
technology for not less than 450 hours; under information technology advisors’ instruction and 
counsel and passed an assessment of professional experience training from the organization 
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3.2   ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
         3.2.1  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 

ลำดับ 
ชื่อ – นามสกลุ 

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่งวิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ

สถาบันทีจ่บ 

ผลงานทาง
วิชาการ/การวิจัย/

ตำรา 

ภาระการสอน  
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอนท่ีมี
อยู่แล้ว (กรณี

หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

1. นางสาวพรรณี  สวนเพลง 
3 7001 0052X XX X 
 

รองศาสตรา 
จารย ์

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

D.Tech. 
University of Technology 
Sydney, Australia 
ค.ศ. 2003 
 
M.I.S.  
Griffith University, Australia 
ค.ศ. 1999 
 
B.I.T. 
Griffith University, Australia 
ค.ศ. 1996 

ภาคผนวก ง 3 6 

2. นายทินกร  ชุณหภัทรกุล 
3 2401 0005X XX X 
 

อาจารย ์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
พ.ศ. 2553 
 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
พ.ศ. 2548 

ภาคผนวก ง 3 6 

3. นายสุระสิทธิ ์ ทรงม้า 
3 2403 0015X XX X 

ผู้ช่วยศาสตรา 
จารย ์

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
พ.ศ. 2558 
 
วท.ม. (โครงข่ายโทรคมนาคม
และคอมพิวเตอร์)  
มหาวิทยาลัยรังสิต     
พ.ศ. 2548 
 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันราชภฏัสวนดุสิต 
พ.ศ. 2543 

ภาคผนวก ง 3 6 

4. นายภูริพจน์  แก้วย่อง 
3 9399 0024X XX X 

ผู้ช่วยศาสตรา 
จารย ์

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการ
ระบบสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภาคผนวก ง 3 6 
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ลำดับ 
ชื่อ – นามสกลุ 

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่งวิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ

สถาบันทีจ่บ 

ผลงานทาง
วิชาการ/การวิจัย/

ตำรา 

ภาระการสอน  
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอนท่ีมี
อยู่แล้ว (กรณี

หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

พ.ศ. 2544 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
พ.ศ. 2540 

5. นางชูติวรรณ บุญอาชาทอง 
3 1403 0026X XX X 
 

ผู้ช่วยศาสตรา 
จารย ์

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

M.Sc. (Multimedia 
Computing) 
Liverpool John Moores, 
United Kingdom 
ค.ศ. 2015 
 
ผ.ม. (การวางแผนชุมชนเมือง
และสภาพแวดล้อม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
พ.ศ. 2550 

 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2544 

 
วท.บ. (เทคโนโลยีชนบท) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2536 

ภาคผนวก ง 3 6 

6. นางสาวปริศนา มัชฌมิา 

3 1201 0047X XX X 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

(บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศ

ศาสตร์) 

ปร.ด. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

พ.ศ. 2554 

 

วท.ม. (เทคโนโลยีการ

จัดการระบบสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

พ.ศ. 2543 

 

3 6  
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ลำดับ 
ชื่อ – นามสกลุ 

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่งวิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ

สถาบันทีจ่บ 

ผลงานทาง
วิชาการ/การวิจัย/

ตำรา 

ภาระการสอน  
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอนท่ีมี
อยู่แล้ว (กรณี

หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

พ.ศ. 2540 

7. นางสาวณัฏฐา ผิวมา 

3 6204 0122X XX X 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

ปร.ด. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ)   

มหาวิทยาลยัรังสติ 

พ.ศ. 2554 

 

วท.ม. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

พ.ศ. 2545 

 

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

สถาบันราชภฏัสวนสุนันทา 

พ.ศ. 2540 

3 6  

8. นางสาวฐิติยา เนตรวงษ ์
3 4699 0019X XX X 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

(บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศ

ศาสตร์) 

ค.ด (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2553 
 
วศ.ม (วิศวกรรมดินและน้ำ)  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
พ.ศ. 2546 
 
ศษ.ม (เทคโนโลยี
การศึกษา)  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
พ.ศ. 2542 

3 6  
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ลำดับ 
ชื่อ – นามสกลุ 

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่งวิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ

สถาบันทีจ่บ 

ผลงานทาง
วิชาการ/การวิจัย/

ตำรา 

ภาระการสอน  
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอนท่ีมี
อยู่แล้ว (กรณี

หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

 
วศ.บ (วิศวกรรมการ
ก่อสร้าง) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
พ.ศ. 2538 

9. นางสาวเขมขนิษฐ์ แสน
ยะนันท์ธนะ 
3 1006 0183X XX X 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วท.ม. (การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร) 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
พ.ศ. 2550 
 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
พ.ศ. 2545 

3 6  

10. นายอัฐเดช วรรณสินธรีกร 
3 1002 0308X XX X 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) มหาวิทยาลัย
รังสิต 
พ.ศ. 2552 
 
ศศ.บ. (บริหารธรุกิจ)  
สถาบันราชภฏัสวนดุสิต  
พ.ศ. 2546 

3 6  

    
    3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
     นักศึกษามีการฝ ึกประสบการณ์ภาคสนามว ิชาช ีพเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการ   
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเน้นการเรียนรู้ในการประยุกต์ การพัฒนา และการบำรุงรักษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร รวมทั้ง
ตัวแทนจากหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกประสบการณ์ภาคสนามนั้นๆ โดยมีระยะเวลาการฝึกประสบการณ์
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ภาคสนามตลอดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ รหัสวิชา 4124805 นักศึกษาต้องไปฝึกงานในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษาที ่ 1                      
ของปีที่ 4 (ไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) เพื่อฝึกให้มีความชำนาญและสามารถทำงานได้จริงเมื่อสำเร็จ
การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
            นักศึกษาที ่ผ ่านการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจะมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู ้ อ่ืน  
มีทักษะในการทำงานเป็นหมู ่คณะ สามารถบริหารจัดการทำงานได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณเชิงวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถคิด 
วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีจากการนำองค์ความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติมาใช้งานได้
อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสร้าง สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม โดยนักศึกษาจะมีทักษะในการสื่อสาร การ
นำเสนอข้อมูลเชิงวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัยได้ และสามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน มีทักษะและความสามารถในการ
ทำงานรูปแบบโครงงาน สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการได ้

4.2  ช่วงเวลา  
            ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 4 

4.3  จำนวนหน่วยกิต 
   3 หน่วยกิต 

 
5.  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
     5.1  คำอธิบายโดยย่อ 

 ข้อกำหนดในการทำโครงาน หรือวิจัย ต้องเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนาประสิทธิภาพของการทำงาน หรือลักษณะการช่วยแก้ไขปัญหาที ่เก ิดข ึ ้นจากการปฏิบัต ิงาน  
โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทั ้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น ความรู ้ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
การพัฒนาระบบ การสร้างสื ่อมัลติม ีเด ีย เป็นต้น โดยกำหนดจำนวนผู ้ร ่วมโครงงานไว้ไม่เกิน 3 คน  
ซึ่งในแต่ละกระบวนการดำเนินโครงงานต้องมีการนำเสนอความก้าวหน้า และรายงานผลการดำเนินงาน ตาม
รูปแบบที ่กำหนดให้หลักสูตรทราบเป็นระยะ โดยกลุ ่มวิชาโครงงานประกอบด้วย รหัสวิชา 4124910  
ชื่อวิชา โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
      นักศึกษาที ่ผ ่านการทำโครงงานจะมีคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จิตบริการ และการทำงานร่วมกับผู้อื ่น โดยตระหนักถึงการมีระเบียบวินัยในการทำงาน เคารพกฎระเบียบ  
และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม การตรงต่อเวลา จิตบริการและความสามารถในการปรับตัว  
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ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเชิงวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัต ิงาน การส ื ่อสารกับผู ้ใช ้และการนำเสนองาน แสดงออกถึงความคิดริเร ิ ่มสร ้างสรรค์  
สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถอธิบายกระบวนการ วิเคราะห์ 
และออกแบบระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถอธิบายขั้นตอนการ
ดำเนินธุรกิจ ที่ใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถประยุกต์ใช้และพัฒนาระบบสารสนเทศ ร่วมกับ
เทคโนโลย ีด ิจ ิท ั ล  เพ ื ่ อสน ับสน ุนการดำเน ินธ ุ รก ิจ ด ิจ ิท ัล  และใช ้ เคร ื ่ อ งม ือว ิ เคราะห ์ข ้ อมูล 
เช ิงธ ุรก ิจและต่อยอดเทคโนโลยี หร ือแพลตฟอร์มทางธ ุรก ิจด ้วยเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลเพ ื ่อว ิ เคราะห์  
และวางแผนการดำเนินการธุรกิจดิจิทัล ตลอดจนสามารถออกแบบและสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านสื่อดิจิทัลต่าง ๆ 
ให้เหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา 

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3  

5.4 จำนวนหน่วยกิต 
           3 หนว่ยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานกำกับดูแล และให้คำปรึกษาการทำโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในแต่ละหัวข้อตามความเชี ่ยวชาญและมีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับ                                                                                
การโครงงานทางเว็บไซต์ของหลักสูตร ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคอย่างต่อเนื่ อง
ตลอดภาคการศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
           การประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงงาน หลักสูตรจะมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการ  
เพื่อพิจารณาประเมินผลสำเร็จของโครงงาน ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน พิจารณาจากผลการรายงาน
ความความก้าวหน้า และรายงานผลการดำเนินงานงานตามรูปแบบที่หลักสูตรกำหนด โดยโครงงานดังกล่าว
ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ที ่กำหนด หรือคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าทำงาน  
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร กลยทุธ์การจัดการศึกษา และวิธีการประเมินผล 
 

1. แผนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง 
   1.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (Program-Level Learning Outcomes : PLOs) 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
 1.1.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (Program-Level Learning Outcomes: 
PLOs) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
  PLO 1 สามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยซึ่งแสดงออกถึงบุคลิกภาพของความเป็นสวนดุสิต 
  PLO 2 สามารถวางแผนและการบริหารจัดการในการใช้ชีวิตได้ 
  PLO 3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
  PLO 4 สามารถนำเสนอแนวคิดใหม่ที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  PLO 5 สามารถนำหลักพ้ืนฐานทางกฎหมายที่เก่ียวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
  PLO 6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประกอบการตัดสินใจภายใต้ข้อมูล
ในวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 
  PLO 7 สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อใช้กระบวนการเรียนรู้                    
ในการแก้ปัญหาตนเองและสังคมตามกรณีศึกษา 
  PLO 8 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี 
 1.1.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (Program-Level Learning Outcomes: 
PLOs) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 นักศึกษาท่ีจบสามารถ  
          PLO 1 แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณเชิงวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จิต
บริการ การเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
  PLO 2 สื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในเชิงวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได ้
  PLO 3 แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
  PLO 4 อธิบายกระบวนการ วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ตามความต้องการของผู้ใช้ 
  PLO 5 อธิบายขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ ที่ใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัล  
  PLO 6 พัฒนาระบบสารสนเทศ ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ  
  PLO 7 ใช้แพลตฟอร์ม และเครื่องมือเชิงธุรกิจในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน  
และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจดิจิทัล  
  PLO 8 ออกแบบและสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ได้ 
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   1.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังตามชั้นปีที่ศึกษา (Year-Level Learning Outcomes: YLOs)  
ปีการศึกษา ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่ 1 อธิบายหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูล ออกแบบอัลกอริทึม 

และเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้ สร้างสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ในรูปแบบภาพนิ่ง อินโฟ

กราฟิกส์เพ่ือใช้ในการทำพาณิช์อิเล็กทรอนิกส์มีความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น

ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ 

ปีการศึกษาที่ 2 สามารถอธิบายการวิเคราะห์ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บไซต์

ตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถอธิบายขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ และประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล แพลตฟอร์ม ที ่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจดิจิทัลอีกทั ้งสามารถ 

พัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์รูปแบบภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอที่เหมาะกับการส่งเสริม

ธุรกิจ แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถอธิบาย

กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื ่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ

ศัพท์เทคนิคด้านเทคโนโลยีสารเทศได้ 

ปีการศึกษาที่ 3 อธิบายและใช้ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ 

และแสดงผลข้อมูลเพื ่อวางแผนดำเนินธุรกิจดิจิทัล พัฒนางานวิจัยและโครงงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้  โดยมีจิตบริการ การเป็นผู้นำ และ

ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

ปีการศึกษาที่ 4 สามารถนำความรู้ และทักษะไปปฏิบัติงานจริงให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

   1.3 แผนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
   1.3.1 จัดให้มีกิจกรรมการเตรียมความรู้และปรับพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ ความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร 

1.3.2 จัดให้มีกิจกรรมบริการวิชาการเพื ่อสังคม และกิจกรรมบำเพ็ญตนเพื ่อสาธารณประโยชน์                   
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 1.3.3 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาตามปรัชญาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเสริมทักษะด้านวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.3.4 ส่งเสริมให้ม ีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัต ิการความรู ้ทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กับหน่วยงานภายใน เช่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานอื่นๆ และ /หน่วยงาน
ภายนอกทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลทั้งภาครัฐและเอกชน 
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 1.3.4 จัดให้ม ีก ิจกรรมศึกษาดูงานภาครัฐและ/เอกชน เพื ่อให้เกิดประโยชน์กับการเร ียนรู้                             
จากการฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานที่ได้มาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 1.3.5 จัดกิจกรรมเสริมทักษะ/ฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในศาสตร์ที่ก้าวทันยุคสมัย 
รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน 
 1.3.6 ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะภาษาต่างประเทศด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 1.3.7 จัดอบรมความรู ้ภาษาอังกฤษเพื ่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน                     
และการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังของหลักสูตรและคณะ/มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
    2.1 ผลลัพธ ์การเร ียนร ู ้หมวดวิชาศ ึกษาทั ่วไปของมหาวิทยาลัยก ับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)  
       2.1.1 กลยุทธ์การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 ส า ม า ร ถ
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต น ต า ม
ว ัฒนธรรมไทยซึ่ง
แสดงออกถึงบุคลิก
ของความเป็นสวน
ดุสิต 

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้วยร ูปแบบกิจกรรมการเร ียนร ู ้ท ี ่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเช่น 
การใช้กรณีศึกษา การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย 
และการนำเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้นเรียน 
2) การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดีโอในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ให้นักศึกษาและวิเคราะห์ตามโจทย์ที่กำหนด 
3) การจ ัดการเร ียนการสอนโดยให ้ศ ึกษาจาก
ต้นแบบ (Model) แล้วสรุปองค์ความรู้ 
4) เร ียนรู ้จากสถานการณ์จริง การทำกิจกรรม 
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาจาก
ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ 

1 )  กา รส ั ง เ กตพฤต ิ ก ร รม                  
ความเสียสละและจิตอาสาใน
ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม 
2) การส ังเกตพฤติกรรมใน 
การแสดงออกในกิจกรรมที่
ได้รับมอบหมาย 
3) การประเมินผลจากการให้
เหตุผลประกอบการอธิบาย 
4) การประเมินจากการปฏิบัติ
ตนตามการแสดงออกถึงความ
เป็นสวนดุสิต 
5) การประเมินการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมร่วมกันในชั้นเรียน 

PLO 2 ส า ม า ร ถ
วางแผนและการ
บร ิหารจ ัดการใน
การใช้ชีวิตได้ 

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้วยร ูปแบบกิจกรรมการเร ียนร ู ้ท ี ่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา เช่น 

1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียน
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

การใช้กรณีศึกษากับการสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย 
และการนำเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้นเรียน 
2)  การอภ ิปรายกล ุ ่ ม  ว ิ เคราะห ์  เช ื ่ อมโยง 
เปรียบเทียบองค์ความรู ้จากเอกสารกรณีศึกษา/
สถานการณ์ ต ั ว อย ่ า ง  (Activity-Based Group 
Learning) 
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และการสรุป
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
5) การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดีโอในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ให ้น ักศ ึกษาได ้ศ ึกษาและว ิ เคราะห ์ตามโจทย์             
ที่กำหนด 
6) การจ ัดการเร ียนการสอนโดยให ้ศ ึกษาจาก
ต้นแบบ (Model) แล้วสรุปองค์ความรู้ 

2) การประเมินจากชิ ้นงานที่
ได้รับมอบหมาย เช่น รายงาน 
โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน 
3) การประเมินโดยสังเกตการ
มีส ่วนร่วมในกิจกรรมตามที่
ได้รับมอบหมาย 
4) การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) 
5) การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 

PLO 3 ส า ม า ร ถ
สื่อสารด้วยภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษได้ 

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้วยร ูปแบบกิจกรรมการเร ียนร ู ้ท ี ่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา เช่น 
การใช้กรณีศึกษา การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย 
และการนำเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้นเรียน 
2) การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม (Questioning 
Method) 
3) การเร ียนร ู ้แบบแผนผ ังความคิด (Concept 
mapping) เพ่ือนำเสนอความคิดรวมยอด และความ
เชื่อมโยงกันของกรอบแนวคิด 
4) การเร ียนการสอนแบบห้องเร ียนกล ับด้าน 
(Flipped Classroom) สรุปและชี ้ประเด็นสำคัญ
จากการนำเสนองานของผู้เรียน 
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่มีการสร้างสถานการณ์
จำลองเหตุการณ์ และ หรือบทบาทสมมติเพื ่อให้
ผู ้เรียนได้ใช้ทักษะการอ่าน การเขียน การพูดและ

1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียน
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
2) การประเมินผลจากการทำ
ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ใ น
สถานการณ์ตามบทบาทสมมต ิ
3) การประเม ินผลการฝึก
ปฏ ิบ ัต ิผ ่ านการส ื ่ อสารทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4) การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) 
5) การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ ่มและการทำงาน
เป็นทีม 
6) การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

การฟัง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ได้ 

PLO 4 ส า ม า ร ถ
นำ เสนอแนวคิ ด
ใหม ่ท ี ่สะท ้อนถึง
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้วยร ูปแบบกิจกรรมการเร ียนร ู ้ท ี ่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเช่น 
การใช้การใช้กรณีศึกษา การสนทนา อภิปรายกลุ่ม
ย่อย และการนำเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้นเรียน 
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
3) การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม (Questioning 
Method) 
4) การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดีโอในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ให้น ักศึกษาได้ศึกษาและวิเคราะห์ตามโจทย์ที่
กำหนด 
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่มีการสร้างสถานการณ์
การจำลองเหตุการณ์ในการแสดงความคิดที่สะท้อน
ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
6) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

1) การสังเกตพฤติกรรม ความ
เ ส ี ย ส ล ะและจ ิ ต อ า ส า ใ น
ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
2) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียน
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
3) การประเมินจากชิ ้นงานที่
ได้รับมอบหมาย เช่น รายงาน 
โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน 
4) การประเมินการนำเสนอ
กรณีศึกษา/กรณีตัวอย่างจาก
งานที่ได้รับมอบหมาย 
5) การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) 
6) การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 

PLO 5 สามารถนำ
หล ักพ ื ้นฐานทาง
ก ฎ ห ม า ย ที่
เก ี ่ยวข้องไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้วยร ูปแบบกิจกรรมการเร ียนร ู ้ท ี ่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเช่น 
การใช้กรณีศึกษา การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย 
และการนำเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้นเรียน 
2) การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม (Questioning 
Method) 
3) การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดีโอในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ให้น ักศึกษาได้ศึกษาและวิเคราะห์ตามโจทย์ที่
กำหนด 
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่มีการสร้างสถานการณ์
การจำลองเหตุการณ์ในการใช้หลักกฎหมาย 

1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียน
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
2) การประเมินผลจากการทำ
กิจกรรมวิเคราะห์สถานการณ์
ทางกฎหมายตามกรณีศึกษาที่
กำหนด 
3) ประเมินผลความสำเร็จของ
โครงงานที่แสดงให้เห็นถึงการ
กำหนด แบ่งบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบการเป็นผู้มีจิต
อาสา ความเสียสละ การพ่ึงพา
อาศ ัย  และการช ่ วย เหลื อ
เกื้อกูลกัน 
4) การประเมินตามสภาพจริง 
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(Authentic Assessment) 
5) การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 

PLO 6 สามารถใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการ
ส ื ่อสารเพื ่อประกอบ 
การตัดสินใจภายใต้
ข้อมูลในวิถีชีวิตใน
ยุคดิจิทัล 

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้วยร ูปแบบกิจกรรมการเร ียนร ู ้ท ี ่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเช่น 
การใช้การณีศึกษา การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย 
และการนำเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้นเรียน 
2)  การอภ ิปรายกล ุ ่ ม  ว ิ เคราะห ์  เช ื ่ อมโยง 
เปรียบเทียบองค์ความรู้จากเอกสารกับกรณีศึกษา/
สถานการณ ์ต ั วอย ่ า ง  (Activity-Based Group 
Learning) 
3) การใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายในการ
จัดกิจกรรมการเร ียนรู ้ เช ่น การสร้างช่องทาง
ติดต่อสื ่อสารระหว่างผู ้สอนและผู ้เร ียนผ่านสื่อ
อ อ น ไ ล น ์  ก า ร ใ ช ้  TV on demand ก า ร ใ ช้                      
e-Learning ในห ้ อ ง เ ร ี ยนกล ั บด ้ าน  (Flipped 
Classroom) 

1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียน
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
2) การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ ่มและการทำงาน
เป็นทีม 
3) การประเมินการทำกิจกรรม
ในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
4) การประเม ินท ักษะการ
สื่อสารจากการเขียนรายงาน 
5) การประเม ินท ักษะการ
ส ื ่อสารด้วยการพูดจากการ
เสนอผลงาน 
6) การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 

PLO 7 ส า ม า ร ถ
ว ิ เคราะห ์และให้
เหตุผลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เพ่ือ
ใช ้ ก ระบวนก า ร
เ ร ี ย น ร ู ้ ใ น ก า ร
แก ้ป ัญหาตนเอง
แ ล ะ ส ั ง ค ม ต า ม
กรณีศึกษา 

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้วยร ูปแบบกิจกรรมการเร ียนร ู ้ท ี ่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเช่น 
การใช้กรณีศึกษา การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย 
และการนำเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้นเรียน 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้
ท ักษะทางป ัญญา เช ่น การวางแผนงาน การ
ตัดสินใจแก้ปัญหา การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปแนวความคิดใน
การทำรายงาน โครงงาน โครงการ ช ิ ้นงาน 
สิ่งประดิษฐ์ 
3) อภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์ เชื่อมโยง เปรียบเทียบ
องค์ความรู้จากเอกสารกับกรณีศึกษา/สถานการณ์
ตัวอย่าง (Activity-Based Group Learning) 

1) การสังเกตพฤติกรรม ความ
เ ส ี ย ส ล ะและจ ิ ต อ า ส า ใ น
ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม 
2) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียน
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
3) การประเม ินท ักษะการ
ส ื ่อสารด้วยการพูดจากการ
เสนอผลงาน 
4) การประเมินจากชิ้นงานรวบ
ยอด เช่น รายงาน โครงงาน 
โครงการ ชิ้นงาน 
5) การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) 
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4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคิดเช ิงตรรกะ การ
อภิปรายกลุ ่ม การแสดง สาธิต การทดลองและ
สรุปผลอย่างมีหลักการ น่าเชื ่อถือและสามารถ
อ้างอิงได้ 
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
6) การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดีโอในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ให้นักศึกษาได้ศึกษาและวิเคราะห์ตามโจทย์ที่
กำหนด 
7) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

6) การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 

PLO 8 ส า ม า ร ถ
วิเคราะห์สถานการณ์
รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
กับการเป็นพลเมือง
ไทยและพลเม ือง
โลกที่ด ี

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้วยร ูปแบบกิจกรรมการเร ียนร ู ้ท ี ่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเช่น 
การใช้กรณีศึกษา การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย 
และการนำเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้นเรียน 
2) การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม (Questioning 
Method) 
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และการสรุป
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
4) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียน
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
2) การประเมินจากกิจกรรม
ต่าง ๆ 
3) การประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรมการฝึกปฏิบัติงาน 
หรือการไปศึกษาดูงาน 
4) การประเมินผลความสำเร็จ
ของโครงงานที่แสดงให้เห็นถึง
การกำหนด แบ่งบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบการเป็นผู้มีจิต
อาสา ความเสียสละ การพ่ึงพา
อาศ ัย  และการช ่ วย เหลื อ
เกือ้กูลกัน 
5) การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 
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       2.1.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (TQF) 
  2.1.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
    1) มีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
    2) มีจิตสาธารณะมีความเสียสละมีทัศนคติเชิงบวกในการดำเนินชีวิต 
    3) มีความรักและศรัทธาต่อมหาวิทยาลัย 
    4) เคารพสิทธิคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
    5) มีวินัยตรงต่อเวลาเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและสังคม 
  2.1.2.2 ความรู้ 
   1) มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านหลักพ้ืนฐานทางกฎหมายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 
   2) มีความรู้ ความเข้าใจการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสากลในบริบทต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต 
   3) มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการวางแผนบริหารจัดการในชีวิตประจำวันได้ 
   4) มีความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารองค์กรและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
   5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
  2.1.2.3 ทักษะทางปัญญา 
   1) มีทักษะการคิดแบบองค์รวมเชิงตรรกะอย่างเป็นระบบและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เพ่ือการเสริมพลังอำนาจและการให้คุณค่าในประเด็นที่ศึกษา 
   2) มีทักษะการวางแผนการเงินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้เงินอย่างรู้คุณค่า 
   3) มีความสามารถในการประยุกต์ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือนำมาประกอบการตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตยุคดิจิทัล 
   4) มีความสามารถแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   5) มีความสามารถในการรักษาสุขภาพตนเองและผู้อ่ืนได้ตามหลักโภชนาการ 
  2.1.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื ่นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์  
และวัฒนธรรมขององค์กร 
   2) มีความสามารถใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิบทบาทหน้าที่และเสรีภาพของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น 
   4) เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าและรับผิดชอบต่อตนเองชุมชนประเทศและสังคมโลก 
  2.1.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสนสนเทศ 
   1) มีความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
   2) มีทักษะในการคำนวณการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
อย่างสร้างสรรค ์
   3) มีความสามารถในการเข้าถึงสื่อและการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
   4) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
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 2.1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความ

คาดหวังระดับหลักสูตร 
Program Learning 

Outcomes 
(PLOs) 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 
PLO 1 สามารถปฏ ิบ ัต ิตนตาม
วัฒนธรรมไทยซึ ่งแสดงออกถึง
บุคลิกภาพของความเป็นสวนดุสิต 

                      

PLO 2 สามารถวางแผนและการ
บริหารจัดการในการใช้ชีวิตได้ 

                       

PLO 3  ส ามารถส ื ่ อส า รด ้ ว ย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 

                       

PLO 4 สามารถนำเสนอแนวคิด
ใหม่ที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

                       

PLO 5 สามารถนำหลักฐานทาง
กฎหมายท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องไปใช ้ ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความ
คาดหวังระดับหลักสูตร 
Program Learning 

Outcomes 
(PLOs) 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 
PLO 6 สามารถใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื ่อสารเพ่ือ
ประกอบการต ัดส ินใจภายใต้
ข้อมูลในวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 

                       

PLO 7 สามารถวิเคราะห์และให้
เหตุผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
เพื่อใช้กระบวนการเรียนรู้ในการ
แก้ปัญหาตนเองและสังคมตาม
กรณีศึกษา 

                       

PLO 8  ส า ม า ร ถ ว ิ เ ค ร า ะ ห์
สถานการณ์รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับ
การเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลกที่ดี 
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 2.1.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา (Courses) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
รายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

1500202 ความเป็นสวนดุสิต         
1500122 ทักษะการสือ่สารภาษาไทย         
1500123 ภาษาอังกฤษสำหรับวถีิชวีติสมัยใหม่         
1500124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสากล         
2500118 อาหารการกิน         
2500119 วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวีน         
2500120 คุณค่าของความสขุ         
2500121 พลเมืองไทยและพลเมืองโลก         
4000114 จุดประกายความคิดเชงิธรุกิจ         
4000115 การใชช้วีติในยุคดิจทัิล         
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    2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังของหลักสูตรกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  
         2.2.1 กลยุทธ์การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
PLO 1 แสดงออกถึง
ค ุณธรรม จร ิยธรรม 
จ ร ร ย า บ ร ร ณ เ ชิ ง
วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จิตบริการ 
การเป็นผู้นำ และการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

1) ใช้วิธีการจัดการการเรียนรู ้ที ่เน้นผู้เรียนเป็น
สำค ัญด ้ วยร ู ปแบบก ิจกรรมการ เร ี ยนร ู ้ ที่
หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชา เช่น การสนทนา กรณีศึกษา บทบาท
สมมต ิ  และการนำเสนอหน ้าช ั ้น เร ียน  โดย
สอดแทรกเนื้อหา กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
2) การเรียนโดยเรียนรู ้จากปัญหา  (Problem-
Based Learning) หร ือจ ัดการเร ียนร ู ้ โดยใช้
โครงการเป ็นฐาน (Project Based Learning)  
โดยหลักสูตรประสานงานหน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
จากงานจริงด้วยการบริการวิชาการ ทำให้เกิดการ
เรียนรู้และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
และจิตบริการ 

1)  การส ั ง เกตพฤต ิกรรม              
การตรงต่อเวลา ความใจใส่
ต ่องานที ่ ได ้ร ับมอบหมาย 
ความเสียสละ การมีส่วนร่วม
ในชั ้นเรียน การทำงานกลุ่ม 
และการใช้ห ้องปฏิบัต ิการ
คอมพิวเตอร์ 
2) ประเม ินการอ ้างอ ิงถึง
แหล่งที ่มาในการทำงานที่
ได้รับมอบหมาย 
3) การประเมินความพึงพอใจ
จากหน่วยงานที ่น ักศ ึกษา
ให้บริการวิชาการ 

PLO 2  ส ื ่ อ ส า ร
ภ า ษ า ไ ท ย  แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ ในเชิง
วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศได ้

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ท ี ่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเช่น 
การใช้กรณีศึกษา การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย 
และการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับ
ผู ้อื ่น ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
2) การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม (Questioning 
Method) 
3) การเร ียนการสอนแบบห้องเร ียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) สรุปและชี้ประเด็นสำคัญ
จากการนำเสนองานของผู้เรียน 

1) การถาม-ตอบความร ู ้ที่
เร ียนในระหว่างการจัดการ
เรียนรู้ 
2) การประเมินผลจากการทำ
ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ใ น
สถานการณ ์ตามบทบาท
สมมต ิ
3 )  ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร
นำเสนอทั ้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
4) การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสร้างสถานการณ์ 
การจำลองเหตุการณ์และ หรือบทบาทสมมติใน
การสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

PLO 3 แสดงออกถึง
ค ว า ม ค ิ ด ร ิ เ ริ่ ม
สร ้างสรรค์ ปร ับตัว
เ พ ื ่ อ ร อ ง ร ั บ ก า ร
เ ปล ี ่ ย นแปล ง ข อ ง
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1) จัดกิจกรรมด้วยการเรียนรู้เป็นทีมและการเรียน
แนวด ิจ ิท ัลเพ ื ่อให ้ผ ู ้ เร ียนม ีส ่วนร ่วมในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลร่วม
เรียนรู้ 
2) จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project 
Based Learning) เพื่อให้ผู ้เรียนสร้างนวัตกรรม
ผ่านโครงการ 
3) ใช ้กระบวนการค ิดเช ิ งออกแบบ (Design 
Thinking) บูรณาการก ับการเร ียนแนวด ิจ ิทัล
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความริเริ่มสร้างสรรค์ 
4) จ ัดก ิ จกรรมสะท ้อนความร ู ้  (Reflection 
Knowledge) ให้เกิดการสะท้อนคิด การวิพากษ์
ผลงาน ประโยชน์ที่ได้รับ และการประยุกต์แนวคิด
ในสภานการณ์อ่ืน ๆ  
5) จัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept 
Mapping) เพื ่อนำเสนอความคิดรวบยอด และ
ความคิดสร้างสรรค์ 

1) การสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกล ุ ่ม  การเข ้าร ่ วม
กิจกรรมกลุ่มและการทำงาน
เป็นทีมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
2) ประเม ินผลการดำเนิน
โครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทำโครงการ และผลลัพธ์ของ
โครงการที่มีความทันสมัยของ
เทคโนโลยี  
3) การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) 
4) การม ี ส ่ วนร ่ วม ในการ
นำเสนอความคิด การวิพากษ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5) การประเมินทักษะการคิด
เชิงออกแบบและการคิดเชิง
สร้างสรรค์ 

PLO 4 อ ธ ิ บ า ย
ก ร ะ บ ว น ก า ร 
ว ิ เ ค ร า ะ ห ์  แ ล ะ
อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ
ส า ร ส น เ ท ศ ด ้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ตามความต้องการของ
ผู้ใช้ 

1) ใช้วิธีการจัดการการเรียนรู ้ที ่เน้นผู้เรียนเป็น
สำค ัญด ้ วยร ู ปแบบก ิจกรรมการ เร ี ยนร ู ้ ที่
หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชา เช่น การสนทนา กรณีศึกษา และการ
นำเสนอหน้าชั้นเรียน 
2) การเรียนโดยเรียนรู ้จากปัญหา (Problem-
Based Learning) หร ือจ ัดการเร ียนร ู ้ โ ดยใช้
โครงการเป ็นฐาน (Project Based Learning) 
ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ
จริง  โดยหลักสูตรประสานงานหน่วยงานภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย เพื ่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้จากงานจริงด้วยการบริการวิชาการ ทำให้

1) ประเมินจากงานที่มอบหมาย 
2) ประเมินจากเครื่องมือที่ใช้
ค้นหา สำรวจความต้องการ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
3) การนำเสนองานหน้าชั้นเรียน 
4)  ส ั ง เกตพฤต ิกรรมการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น หรืองาน
กลุ่ม 
6) การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 
7) การประเมินจากหน่วยงานที่
ผู้เรียนให้บริการวิชาการ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ในการนำแนวคิด 
ทฤษฎีกระบวนการออกแบบ และวิเคราะห์ระบบ
สารสนเทศไปใช ้งานจร ิง ร ู ้จ ักว ิเคราะห์และ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
3) บูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
งานวิจัย เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

PLO 5 อ ธ ิ บ า ย
ข ั ้นตอนการดำเนิน
ธ ุ ร ก ิ จ  ท ี ่ ใ ช้
แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1) ใช ้ว ิธ ีการสอนโดยเน ้นผ ู ้ เร ียนเป ็นสำคัญ 
(Learner-centered) เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็น ความรอบรู้จากการค้นคว้าด้วยตนเอง ใน
ประเด็นทีผู่้เรียนสนใจ 
2) จัดกิจกรรมการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ (Role 
Playing) หรือ สถานการณ์จำลอง (Role Playing)
เกี ่ยวกับขั ้นตอนการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ที ่ใช้
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้ผู้เรียนจดจำ
และเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น 
3)  จ ั ดกา รสอน โดยการประย ุ กต ์  ( Apply)                
การดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ 
เช่น การเกิดโรคระบาด โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem based learning)  
4) จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 

1) การประเมินจากชิ้นงานที่
ไ ด ้ ร ั บ ม อ บ ห ม า ย  เ ช่ น 
โครงการ กรณีศึกษา 
2) ประเมินจากการมีส่วนร่วม
ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้
ตามสถานการณ์จำลองต่าง ๆ 
ที่กำหนด 
3) การนำเสนองานหน้าชั้นเรียน 
4) การทำรายงานกลุ่ม 
5)  ส ั ง เกตพฤต ิกรรมการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น หรืองาน
กลุ่ม 
6) การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 

PLO 6 พัฒนาระบบ
สารสนเทศ ร ่วมกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนิน
ธุรกิจ 

1) ใช ้ว ิธ ีการสอนโดยเน ้นผ ู ้ เร ียนเป ็นสำคัญ 
(Learner-centered) เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็น ความรอบรู้จากการค้นคว้าด้วยตนเอง ใน
ประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ 
2) มอบหมายงานให้ผู ้เรียนฝึกฝนทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
3) การเรียนโดยเรียนรู ้จากปัญหา (Problem-
based learning) หร ือจ ัดการ เร ี ยนร ู ้ โ ดย ใช้
โครงการเป ็นฐาน (Project Based Learning) 
ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ

1) การประเมินจากชิ้นงานที่
ไ ด ้ ร ั บ ม อ บ ห ม า ย  เ ช่ น 
โครงการ กรณีศึกษา 
2) การประเมินผลจากการทำ
ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ใ น
สถานการณ ์ตามบทบาท
สมมต ิ
3) การนำเสนองานหน้าชั้นเรียน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
จริง  โดยหลักสูตรประสานงานหน่วยงานภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย เพื ่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้จากงานจริงด้วยการบริการวิชาการ ทำให้
เกิดการเรียนรู้จากประสบการณใ์นการทำงาน  

4)  ส ั ง เกตพฤต ิกรรมการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น หรืองาน
กลุ่ม 
6) การสอบปฏิบัติ 
7) ประเมินจากงานที่มอบหมาย 
8) การประเมินจากหน่วยงานที่
ผู้เรียนให้บริการวิชาการ 

PLO 7 ใช้แพลตฟอร์ม 
และ เคร ื ่ อ งม ื อ เ ชิ ง
ธุรกิจในการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
วางแผนและสนับสนุน
ก า ร ด ำ เ น ิ น ธ ุ ร กิ จ
ดิจิทัล 

1) ใช ้ว ิธ ีการสอนโดยเน ้นผ ู ้ เร ียนเป ็นสำคัญ 
(Learner-centered) เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็น ความรอบรู้จากการค้นคว้าด้วยตนเอง ใน
ประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ 
2) มอบหมายงานให้ผู ้เรียนฝึกฝนทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
3) การเรียนโดยเรียนรู ้จากปัญหา (Problem-
based learning) หร ือจ ัดการ เร ี ยนร ู ้ โ ดย ใช้
โครงงานเป ็นฐาน (Project Based Learning) 
ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ
จริง  โดยหลักสูตรประสานงานหน่วยงานภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย เพื ่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้จากงานจริงด้วยการบริการวิชาการ ทำให้
เกิดการเรียนรู้จากประสบการณใ์นการทำงาน  
4) จัดกิจกรรมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
(Sharing and Discussion Method) เ พ ื ่ อ ส รุ ป
ภาพรวม ผลลัพธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

1 )  ก า ร ร ่ ว มอภ ิ ป ร า ยถึ ง
กรณีศึกษา หรือโครงงานที่
ได้รับมอบหมาย 
2) สอบปฏิบัติ 
3) ประเม ินจากช ิ ้นงานที่
มอบหมาย 
4) การประเมินจากหน่วยงานที่
ผู้เรียนให้บริการวิชาการ 
5) สังเกตการมีส่วนร่วมในการ
อ ภ ิ ป ร า ย ห ร ื อ น ำ เ ส น อ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

PLO 8 ออกแบบและ
สร้างดิจิทัลคอนเทนต์
ผ่านสื ่อดิจิทัลต่าง ๆ 
ได ้

1) จัดกิจกรรมด้วยการเร ียนรู ้ เช ิงร ุก (Active 
Learning) ด้วยการให้ผ ู ้ เร ียนได ้ลงมือปฏ ิบ ัติ
ออกแบบสื่อ ให้สอดคล้องกับดิจิทัลคอนเทนต์ที่
เหมาะสมกับสื่อ 
2) จัดการเรียนรู ้โดยใช้โครงงานสื ่อสร้างสรรค์ 
( Creative Media Project Based Learning) 
เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างสื่อสร้างสรรค์ผ่านโครงงาน 

1) การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) 
2) ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ง า น สื่ อ
สร้างสรรค์ และดิจิทัลคอน
เทนต ์
3) การประเมินความสำเร็จ
ขอ ง โ ค ร ง ง านท ี ่ ส ะท ้ อ น
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
3) ใช ้กระบวนการค ิดเช ิ งออกแบบ (Design 
Thinking) เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนคิดแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ 
4) จ ัดก ิ จกรรมสะท ้อนความร ู ้  (Reflection 
Knowledge) ให้เกิดการสะท้อนคิด การวิจารณ์
ชิ้นงาน และการประยุกต์แนวคิดในสถานการณ์ 
อ่ืน ๆ ในการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลคอนเทนต์ 
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้
แสดงความสามารถด้านการออกแบบสื่อดิจิทัล
คอนเทนต์ ส่งเสริมให้ผู ้เรียนนำเสนอผลงานของ
ตนเอง ด้วยทักษะการสื ่อสารภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 

ความสามารถในออกแบบ
และความคิดสร้างสรรค์ 
4) การม ี ส ่ วนร ่ วม ในการ
นำเสนอความคิด การวิพากษ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5) การประเมินทักษะการคิด
เชิงออกแบบและการคิดเชิง
สร้างสรรค์ 
 

 
2.2.2  ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน (TQF) 

            2.2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
มหาวิทยาลัยสวนดุส ิตมุ ่งผลิตบัณฑิตที ่มีคุณธรรมกำกับความรู ้ ตั ้งมั ่นอยู ่ ใน  

หลักคุณธรรม และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีสำนึก 
ต่อสังคมส่วนรวมซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำคัญในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีคุณลักษณะสำคัญ ดังนี้  

1) ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ

และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม สามารถปรับตัวเพ่ือพร้อมเข้าสู่สังคมยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
3) มีภาวะความเป็นผู้นำ ผู้ตาม และสามารถทำงานเป็นหมู่คณะ 
4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อ

บุคคล องค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม 
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ

วิชาชีพ คำนึงถึงและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม และเข้าใจถึงบริบทของวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.2.2.2 ความรู้ 

ความรู้ที่ผู้เรียนพึงได้รับจากการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยความรู้
พื้นฐานที่จะทำให้เข้าใจถึงธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม มีความรอบรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย  
และสังคมโลก รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และดำรงตนอยู่ในสังคม
ได้ โดยเนื้อหาความรู้พหุศาสตร์ที่นักศึกษาได้เรียนรู้ครอบคลุมในเนื้อหาสำคัญ ดังนี้ 
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1) มีความรู้ ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ้ืนฐาน
บริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม 

2) มีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับหลักการที ่สำคัญ ทั ้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ                 
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) มีความรู ้ในวิธ ีการและการใช้เครื ่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่าง
เหมาะสมในการทำงาน 

4) สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและ
เหมาะสม 

5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
และประยุกต์กับการแก้ปัญหาในงานจริงได้ 
   2.2.2.3  ทักษะทางปัญญา 

 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญา ใฝ่เรียนรู้ มีวิจารณญาณ มีกระบวนการ
คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะ และสังเคราะห์แนวคิดที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมาใช้ในการ
ดำรงชีวิตได้ คุณลักษณะที่ครอบคลุมทักษะทางปัญญา ได้แก่ 

1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ

ทางด้านเทคโนโลยี 
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึง

การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู ้ทางด้านเทคโนโลยี  

ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
   2.2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
           ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบจึงจำเป็นต้องเกิดขึ ้นกับ
นักศึกษาเพ่ือการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างราบรื่นและมีความสุข ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

1) สามารถสื ่อสารกับกลุ ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย 
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีเพื่อสื่อสาร             
ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

2) สามารถเป็นผู ้ร ิเร ิ ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์                      
ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี                  
ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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4) รู้จักบทบาท หน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานด้านเทคโนโลยี 
   2.2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ   
4) มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูล ทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร 

และการเลือกใช้สื่อในการนำเสนอท่ีเหมาะสม 
5) สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื ่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบ

วิชาชีพ ในสาขาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องได้ 
   2.2.2.6 ทักษะการปฏิบัติ 

1) มีทักษะปฏิบัต ิ การใช้เครื ่องมือและอุปกรณ์พื ้นฐาน รวมถึงเทคโนโลยี                       
เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

2) มีท ักษะในการบร ิหารจ ัดการ วางแผน การบร ิหารความเส ี ่ยง รวมทั้ง                        
การปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

3) สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน 
4) มีทักษะและความสามารถในการทำงานรูปแบบโครงงาน 
5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
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                 2.2.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  ของหลักสูตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามที่คาดหวังระดบั

หลักสูตร 
Program Learning 
Outcomes (PLOs) 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทางปญัญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ทักษะการปฏิบตัิงาน 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

PLO 1 แสดงออกถึง
คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณเชิง
วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จิตบริการ 
การเป็นผู้นำ และการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น 

✓  ✓        ✓  ✓    ✓  ✓ ✓           

PLO 2 ส ื ่ อ ส า ร
ภ า ษ า ไ ท ย  แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ ในเชิง
วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

               ✓       ✓ ✓       

PLO 3 แสดงออกถึ ง
ค ว า ม ค ิ ด ร ิ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ สามารถ
ปรับตัวเพื่อรองรับการ
เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
เทคโนโลยีดิจิทัล 

    ✓   ✓ ✓   ✓  ✓   ✓    ✓          
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามที่คาดหวังระดบั

หลักสูตร 
Program Learning 
Outcomes (PLOs) 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทางปญัญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ทักษะการปฏิบตัิงาน 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

PLO 4 อธิบายกระบวนการ 
ว ิ เ ค ร า ะ ห ์  แ ล ะ
อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ
ส า ร ส น เ ท ศ ด ้ ว ย
เ ท ค โ น โ ล ย ี ด ิ จ ิ ทั ล 
ตามความต้องการของ
ผู้ใช้ 

    ✓  ✓   ✓ ✓  ✓    ✓     ✓  ✓       

PLO 5 อธิบายขั้นตอน
การดำเนินธุรกิจ ที่ใช้
แพลตฟอร์มเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

     ✓  ✓   ✓    ✓        ✓        

PLO 6 พ ัฒนาระบบ
สารสนเทศ ร ่วมกับ
เ ท ค โ น โ ล ย ี ด ิ จ ิ ทั ล 
เพ ื ่ อสน ับสน ุ นก า ร
ดำเนินธุรกิจ 

     ✓  ✓  ✓  ✓ ✓     ✓   ✓  ✓   ✓  ✓ ✓ ✓ 

PLO 7 ใช้แพลตฟอร์ม 
และเครื่องมือเชิงธุรกิจ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล

     ✓  ✓ ✓   ✓ ✓      ✓ ✓  ✓   ✓  ✓ ✓  ✓ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามที่คาดหวังระดบั

หลักสูตร 
Program Learning 
Outcomes (PLOs) 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทางปญัญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ทักษะการปฏิบตัิงาน 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง  เ พื่ อ
วางแผนและสนับสนุน
การดำเนินธุรกิจดิจิทัล 
PLO 8 ออกแบบและ
สร้างดิจิทัลคอนเทนต์
ผ่านสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ได้ 

✓   ✓   ✓  ✓  ✓     ✓        ✓    ✓  ✓ 

                  
              2.2.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา (Courses) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 

รายวิชา 
PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

หมวดวิชาเฉพาะ         

4121406 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ    ✓  ✓   

4121407 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพ่ือการคำนวณ    ✓  ✓   

4122115 สถิติสำหรับการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ    ✓  ✓   

4122116 ปฏิบัติการสถิติสำหรับการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ    ✓  ✓   
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รายวิชา 
PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

4123214 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจ    ✓   ✓  

4123215 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ    ✓   ✓  

4121314 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม    ✓     

4121315 ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม    ✓     

4122709 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ✓        

4122710 ปฏิบัติการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ✓        

4122511 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  ✓  ✓     

4122117 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ✓       

4124115 จริยธรรมและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ✓    ✓    

4123921 การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ✓ ✓  ✓     

4122319 การออกแบบและพัฒนาเว็บ    ✓    ✓ 
4122320 ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาเว็บ    ✓    ✓ 
4121316 การออกแบบกราฟิกส์และแอนิเมชันสำหรับธุรกิจดิจิทัล   ✓     ✓ 
4121317 ปฏิบัติการการออกแบบกราฟิกส์และแอนิเมชันสำหรับธุรกิจดิจิทัล   ✓     ✓ 
4121318 การเขียนโปรแกรม      ✓   

4121319 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม      ✓   

4122213 การจัดการฐานข้อมูล      ✓ ✓  
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รายวิชา 
PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

4122214 ปฏิบัติการการจัดการฐานข้อมูล      ✓ ✓  

4121603 การเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ✓  ✓  ✓    

4121604 ปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ✓  ✓    ✓  

4122334 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน    ✓  ✓   

4122335 ปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน    ✓  ✓   

4122330 การพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์        ✓ 
4122331 ปฏิบัติการการพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์        ✓ 
4122332 แพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจ     ✓  ✓  

4122333 ปฏิบัติการแพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจ     ✓  ✓  

4122223 ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือธุรกิจ       ✓  

4122224 ปฏิบัติการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อธุรกิจ       ✓  

4122627 การตลาดดิจิทัล   ✓   ✓   

4122628 ปฏิบัติการการตลาดดิจิทัล  ✓    ✓   

4123512 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน      ✓ ✓  

4123513 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน      ✓ ✓  

หมวดวิชาเลือก         

4123677 การทดสอบซอฟต์แวร์ ✓   ✓     
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รายวิชา 
PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

4123915 สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ✓ ✓       

4123325 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่    ✓  ✓   

4122629 การพัฒนาเว็บไซต์แบบครบวงจร    ✓  ✓   

4122630 การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์โต้ตอบอัจฉริยะเพ่ือธุรกิจ      ✓ ✓  

4122631 การพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์   ✓ ✓  ✓   

4122711 การออกแบบและการจัดการเครือข่าย ✓        

4122712 ปฏิบัติการการออกแบบและการจัดการเครือข่าย ✓        

4123331 การโปรแกรมและคำนวณเชิงควอนตัม   ✓   ✓   

4123514 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจดิจิทัล  ✓       

4123216 การทำเหมืองข้อมูล       ✓  

4123217 ปฏิบัติการการทำเหมืองข้อมูล      ✓ ✓  

4123218 ความมั่นคงด้านสารสนเทศ ✓        

4123219 ปฏิบัติการความมั่นคงด้านสารสนเทศ   ✓      

4123220 วิทยาการข้อมูลเพ่ือธุรกิจ     ✓  ✓  

4123515 เทคโนโลยีการเงิน     ✓  ✓  

4123516 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กรดิจิทัล     ✓  ✓  

4123668 การจัดการธุรกิจออนไลน์ ✓    ✓    
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4123517 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล ✓    ✓    

4123518 การออกแบบประสบการณ์และพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้   ✓     ✓ 
4123221 เมตาเวิร์สเบื้องต้น   ✓     ✓ 
4123519 อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง   ✓      

4123665 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ   ✓      

4123920 หัวข้อพิเศษเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ✓  ✓ ✓     

4124910 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         

4124805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ✓ ✓ ✓      
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา 
 การวัดและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก) 
 

2. กระบวนการยืนยัน (Verification) มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่กำลังศึกษา 
  หลักสูตรกำหนดให้มีการทวนสอบในระดับรายวิชา จากรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา  
(มคอ.5) รายงานผลการดำเนินการการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) โดยหลักสูตรทำการแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาในทุกภาคการศึกษา และหลังจากสอบปลายภาคไม่
เกิน 30 วัน หลักสูตรทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยพิจารณาดังนี้ 
  2.1.1 การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการสอนดังรายละเอียดวิชา (มคอ.3) 
  2.1.2 รายละเอียดคะแนนเก็บของการวัดผลย่อย หรืองานที่มอบหมาย 
  2.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
  2.1.4 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) มีการปรับแก้ปัญหาตามที่ได้เสนอไว้ใน
รายละเอียดวิชา (มคอ.3) หรือไม่ 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
 การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษาเพื่อนำมาใช้
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอาจใช้  
การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้ 
 2.2.1 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สำเร็จการศึกษาในด้านของระยะเวลา
ในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
 2.2.2 การทวนสอบจากผู ้ประกอบการ เพื ่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที ่จบการศึกษา  
และเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
 2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา  
ที่เรียนตามหลักสูตร เพ่ือนำมาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
 2.2.4 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ
เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ เรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 

3.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา 
3.1.2 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 
3.1.3 ได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย 

3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้  
3.2.1 มีความประพฤติดี 
3.2.2 มีผลการเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร รวมทั้งเงื่อนไขอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด 
3.2.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี ่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี 
3.2.4 ผ่านการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ ซึ ่งเป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ภาคผนวก) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่  
    การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ หลักสูตรมีแนวทางในการเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 1.1 อาจารย์ใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศแนวทางการเป็นอาจารย์ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย 
คณะ หลักสูตรที่เปิดสอน แนะนำอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และมอบเอกสารที่เกี ่ยวข้องกับการเรียน                 
การสอน อาทิ คู่มือการดำเนินงานของหลักสูตร คู่มือนักศึกษา กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติ  
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ นอกจากนี้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องดำเนินการจัดการเรียน 
การสอนแบบปกติใหม่ (New Normal) และเตรียมความพร้อมสู่ความปกติถัดไปหลังโควิด-19 อาจารย์ใหม่ 
จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการเรียนการสอน 
เช่น WBSC-LMS, SDU MOOCs, ZOOM, MS-Teams OneDrive และ Cloud Computing เป็นต้น 
 1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการประชุมระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ รวมถึงเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการเรียนการสอน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เปิดอบรม เช่น ประชุม
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ การพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ กระบวนการจัด                 
การเรียนการสอน การจัดแผนการเรียนการสอน แนวการสอน เทคนิคการสอน การผลิตสื ่อการสอน 
รายละเอียดรายวิชา รายงานผลการสอนรายวิชา การวัดและการประเมินผล การทำวิจัยในชั ้นเรียน                      
การเข้าร่วมโครงการเขียนตำราและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลงานวิชาการ 
 1.3 มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาและแนะนำเทคนิคการสอน ทั้งภาคทฤษฎี 
และปฏิบัติโดยการสอนคู่กับอาจารย์อาวุโส มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งแบบออนไลน์ ออฟไลน์                    
และแบบผสมผสาน เป็นการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารตามวิถีปกติใหม่ 
 1.4 ชี ้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ แนวทาง 
การทำวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน  
การสอนแบบ Active Learning และใช้รูปแบบการสอนในโครงการอบรม Smart Lecturer การให้ความรู้
ความเข้าใจในการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
    2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
          2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้ทำวิจัยพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือนำมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนสำหรับคนรุ่นใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนให้อาจารย์
เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น การใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและผลิตสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีพลิกผัน (Disruptive Technology) การจัดการเรียน                  
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การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และในการสอนที่ได้รับการ
ส่งเสริมของมหาวิทยาลัย (Smart Lecturer) เป็นต้น 
 2.1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในแนวทางการจัดการเรียนการสอน                 
การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การใช้ระบบ
อาจารย์ที ่ปรึกษา ที ่จัดเป็นประจำโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา  
หรือหน่วยงานภายนอก และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น MOOCs แพลตฟอร์มการศึกษาแบบเปิด เป็นต้น 
 2.1.3 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ
ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหลักสูตร เพ่ือนร่วมวิชาชีพ และตนเอง 
 2.1.4 จัดให้ม ีการแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้โดยว ิธ ีการจัดการเร ียนรู ้ (Knowledge Management)  
เพ่ือให้เกิดถ่ายทอดประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
และการบริหารหลักสูตร 
 2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ด้านการวัดและประเมินผล  
เช่น การสร้างแบบทดสอบ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการข้อสอบ และการประเมินผลการเรียนรู้                        
ที่อิงพัฒนาการของผู้เรียน เป็นต้น 
    2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
         2.2.1 ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัย เพ่ือการขอตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
 2.2.2 สนับสนุนให ้อาจารย์ม ีส ่วนร ่วมในกิจกรรมบริการว ิชาการแก่ช ุมชนที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ 
การพัฒนาความรู้คุณธรรม และการรับใช้สังคม 
 2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์มีการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 2.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ไปอบรม ประชุมสัมมนา และฝึกปฏิบัติในหน่วยงานภายนอก 
รวมทั้งสนับสนุนให้การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต Reskills/Upskill พัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาดูงานจากภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมหรือ
ทำงานร่วมกันเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ 
 2.2.5 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาผลงานวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 
หลักสูตรได้ดำเนินการจัดการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพื่อกำกับมาตรฐาน  

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้ 

1.1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่มีความเชี่ยวชาญและมีคุณวุฒิ  

ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ที่สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา  

ที่เปิดสอน มีจำนวนอย่างน้อย 5 คน 

1.2 คุณสมบัติอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร ที ่มีความเชี ่ยวชาญ และมีคุณวุฒิขั ้นต่ำปริญญาโท 

หรือเทียบเท่าหรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน และต้องมี

ผลงานทางวิชาการที ่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื ่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที ่ได้รับ  

การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  

1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.3 คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า

หรือมีตำแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ที ่สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที ่เปิดสอน และต้ องมีผลงาน 

ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่  

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ  

ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.4 คุณสมบัติอาจารย์ผ ู ้สอน ที ่ม ีความเชี ่ยวชาญ และมีคุณวุฒิข ั ้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า  

หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน 

1.5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที ่กำหนด การมีปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมี  

การประเมิน และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 

 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน (Stakeholders Needs) 

โดยการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ในขณะที ่น ักศึกษากำลังศึกษา  
ซึ่งจะประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ประเด็นต่างๆ ที่สอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิต โดยพิจารณาจากผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) คือ  
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2.1 แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณเชิงวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จิตบริการ  
การเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

2.2 สื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในเชิงวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.3 แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล  
2.4 อธ ิบายกระบวนการ ว ิ เคราะห ์  และออกแบบระบบสารสนเทศด ้วย เทคโนโลย ีด ิ จ ิ ทั ล  

ตามความต้องการของผู้ใช้ 
2.5 อธิบายขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ ที่ใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัล 
2.6 พัฒนาระบบสารสนเทศ ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ 
2.7 ใช ้แพลตฟอร ์ม และเคร ื ่องม ือเช ิงธ ุรก ิจในการว ิเคราะห ์ข ้อม ูลท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง เพ ื ่อวางแผน  

และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจดิจิทัล 
2.8 ออกแบบและสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ได้ 

 
3. นักศึกษา 

หลักส ูตรเทคโนโลยีบ ัณฑิต สาขาว ิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเน ินกระบวนการร ับนักศึกษา  
และข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี                         
พ.ศ. 2564 หมวด 2 เรื่อง การรับเข้าศึกษาและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ภาคผนวก) 

3.1 การรับนักศึกษา 
หลักสูตรดำเนินการตามระบบการรับนักศึกษาตามคู ่มือแนวทางปฏิบัติของหลักสูตร กรรมการ  

บริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกันกำหนดแผนการรับนักศึกษา ในแต่ละปีตามที่กำหนดไว้  
ในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 

3.2 กำหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา 
หลักสูตรกำหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา ดังนี้ 
3.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
3.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
3.3 ประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์หลักสูตร เพจเฟซบุ๊กของหลักสูตร 
เว็บไซต์ที่สามารถโฆษณาได้ และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ  

3.4 การรับสมัครนักศึกษา 
ดำเนินการตามปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ประจำปี ตามกระบวนการรับนักศึกษาและข้อกำหนด 

ต่าง ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุส ิต ว ่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 25 64  
โดยรับสมัครนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดไว้ใน มคอ.2 
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3.5 ดำเนินการจัดสอบและประกาศผลสอบ 
ดำเนินการตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีตามกระบวนการรับนักศึกษาและข้อกำหนด

ต่าง ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาใหม่ 

3.6 การรายงานตัวนักศึกษา 
 ดำเนินการตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีตามกระบวนการรับนักศึกษาและข้อกำหนด

ต่าง ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 
3.7 ปฐมนิเทศนักศึกษา 

ดำเนินการตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีตามกระบวนการรับนักศึกษาและข้อกำหนด
ต่าง ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 โดยมีการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ตามลำดับเพื่อทำการแนะนำ
บุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นปี หน่วยงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา 

3.8 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ เพื่อปรับความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศให้นักศึกษา ให้แก่นักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยมอบหมายให้คณาจารย์ประจำหลักสูตร 
และอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาใหม่ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ และทางมหาวิทยาลัยมีการประชุมรายงานตัว 
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน และการจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ นอกจากนี้
หลักสูตรจัดกิจกรรมพบคณาจารย์ในหลักสูตร เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร และรุ่นพี่ เพื่อแนะนำหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมต่าง ๆ 

3.9 การพัฒนานักศึกษา 
 จัดทำแผนการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3.10 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

หลักสูตรจัดให้ม ีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาเพื ่อกำหนดแนวทาง  
การดูแลนักศึกษา โดยมีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษาในแต่ละวันตามชั ่วโมงว่าง (Office Hours)                    
ช่องทางการให้คำปรึกษา การรับข้อร้องเรียนแบบออนไลน์ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถติดต่อเพ่ือขอรับคำปรึกษา 
และร้องเรียนได้อย่างทันท่วงที 

หลักสูตรมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนของชั้นปีติดตามดูแลการคงอยู่ของนักศึกษา 
โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลการเรียน ประวัตินักศึกษา ประวัติการเข้าเรียนแ ต่ละวิชา ช่องทาง 
การติดต่อกับนักศึกษาและผู้ปกครอง เพื่อให้สามารถติดตามช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทั ้งน ี ้อาจารย ์ผ ู ้ ได ้ร ับมอบหมายต้องรายงาน ต ่อประธานหลักส ูตร และร ่วมประช ุมหาล ือกับคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร หากเกิดความผิดปกติใด ๆ ของนักศึกษา เช่น ไม่เข้าเรียนติดต่อกันหลายครั้ง ผลการ
เรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีอาจพ้นสภาพนักศึกษา 
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4. อาจารย์ 
4.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ใช ้ระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคล ทั ้งน ี ้ เป ็นไปตาม พรบ. ระเบ ียบข้าราชการพลเร ือน                       
ในสถาบ ันอ ุดมศ ึกษา พ.ศ.  2547  หล ักเกณฑ์และว ิธ ีการท ี ่ คณะกรรมการข ้าราชการพลเร ื อน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กำหนดไว้  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

4.1.1 หลักสูตรวางแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยประชุมเพื่อพิจารณาทบทวน
จำนวนและศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักส ูตรให ้เพียงพอกับมาตรฐานในการจัดการเร ียนการสอน 
หากจำเป็นต้องรับและแต่งตั ้งอาจารย์ประจำหลักสูตรเพิ ่มเติม หลักสูตรจะดำเนินการตามข้อบังคับ  
ของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรเป็นผู้กำหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต้องการ ได้แก่  

1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชา 
ที่เก่ียวข้อง 

2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
3) มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
4) มีประสบการณ์ในศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ 

4.1.2 เสนอแผนรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรกับคณะและมหาวิทยาลัย 
4.1.3 ขออนุมัติแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรกับคณะและมหาวิทยาลัย 
4.1.4 คณะกรรมการที ่ได ้ร ับการมอบหมาย/แต่งตั ้งให้ทำหน้าที ่ในการคัดเลือกอาจารย์ใหม่  

ทำการพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ตามที่หลักสูตรกำหนด 
4.1.5 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 

4.2 การบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 
การบริหารอาจารย์จะเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบ

หลักสูตรจะประชุมชี ้แจงนโยบายต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดภาระหน้าที่  
ของอาจารย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติ รวมถึงอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ทุกภาคการศึกษา 

4.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื ่อง โดยเน้นการทำผลงานทางวิชาการ  

เพ่ือขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ รวมถึงวางแผนพัฒนาตนเองจากการเข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ 
เพื ่อเพิ ่มพูนความเชี ่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้หลักสูตร 
ยังสนับสนุนให้คณาจารย์ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

5.1 ในการบร ิหารจ ัดการหลักส ูตรให ้ม ีประส ิทธ ิภาพและประสิทธ ิผล หลักส ูตรได ้ดำเน ินการ  
ตามกระบวนการต่อไปนี้ 
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5.1.1 ก่อนเปิดภาคการศึกษา มีการประชุมอาจารย์ที ่สอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อยืนยันการจัดตารางสอนและมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  
เช ่น เอกสารประกอบการเร ียน เอกสารประกอบการสอน  เครื ่องมือและอุปกรณ์ประกอบการเร ียน                   
การสอน และสื่อการสอน เป็นต้น 

5.1.2 ในระดับคณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรในทุกๆ ด้าน 
5.1.3 ในหนึ ่งภาคการศ ึกษาจ ัดให ้ม ีการประเม ินผลอย ่างน ้อยสองคร ั ้ง ค ือ ระหว ่างภาค  

และปลายภาค เมื ่อสิ ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ส่งผลการประเมินต่างๆ ให้คณะ  
และอาจารย์ผู้สอนทราบเพื่อทำการปรับปรุงต่อไป 

5.1.4 หลักส ูตรดำเน ินการกำกับคุณภาพของหลักส ูตรโดยอาจารย ์ผ ู ้ร ับผ ิดชอบหลักส ูตร  
ประชุมกำหนดแผนการดำเนินงานประเมินผลการดำเนินงานประจำปี และมอบหมายหน้าที่ให้อาจารย์  
แต่ละท่านรับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน 

5.1.5 หลักสูตรมีการประเมินผลการใช้บ ัณฑิต จากผู ้ประกอบการและผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสีย  
เพ่ือนำผลประเมินไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

5.1.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ทำการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

หลักสูตรวางแผนเปิดรายวิชาตามแผนการเรียนโดยพิจารณากำหนดอาจารย์ผู ้สอนตามความ
เชี่ยวชาญ รวมถึงพิจารณารายวิชาที่สามารถเปิดเป็นรายวิชาเลือกโดยพิจารณาจากประโยชน์ที่นักศึกษา  
จะได้รับเป็นหลัก และกำหนดให้อาจารย์ผู ้สอนจัดทำแผนการเรียนรู ้ (มคอ.3  และ มคอ.4) อย่างน้อย 
ก่อนการเปิดสอน ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา   และให้มีการตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.4                 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 

5.2.1 หลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ ทั ้งการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  
ที่มีมาตรฐาน และการฝึกปฏิบัติในการทำงานจริง 

5.2.2 มีการจัดกิจกรรมหลักสูตร เพื ่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา และทักษะ  
การฝึกปฏิบัติ 

5.2.3 มีการฝึกประสบการณ์ว ิชาชีพ เพื ่อให้นักศึกษาเกิดความรู ้ความชำนาญ  และเป็นการ 
สร้างประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษาก่อนการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่างๆ 

5.3  การประเมินผู้เรียนและการกำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
 ผ ู ้สอนช ี ้แจงเกณฑ์การประเม ินผลให ้น ักศ ึกษาทราบทุกคร ั ้ งก ่อนการจ ัดเร ียนการสอน                                    
โดยหลักสูตรมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการสอนตาม มคอ.3 และเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ผู ้สอนจะต้องจัดทำ มคอ.5 หรือ มคอ.6 และจัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของ มคอ.5 และ มคอ.6  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนและหลักสูตรดำเนินการสรุปผลเพื่อนำเสนอผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ ์ต่อคณะ และจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน                 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา เพ่ือนำเสนอต่อคณะ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรได้มีการจัดทำระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ื อให้ผู ้รับบริการ 

และผู ้ปฏิบ ัติร ับทราบระบบการดำเนินการจัดสรรสิ ่งสนับสนุนการเร ียนรู ้ เพื ่อให้เกิดประสิทธิภาพ  
ในการดำเนินการด้านการจัดสรรสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมแก่ผู ้ร ับบริการ  
รวมทั้งเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนการบริหารจัดการสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ อันเป็นปัจจัยที่สำคัญ
ประการหนึ่ง ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ประกอบไปด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด คอมพิวเตอร์  
ระบบเครือข่ายไร้สาย ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

หลักสูตรมีการจัดประชุมอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร เรื ่องการเตรียมความพร้อมของห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเร ียนการสอน เทคโนโลยี และสิ ่งอำนวยความสะดวก เพื ่อความพร้อม  
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำการสำรวจ/จัดทำความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และนำเข้า
ที ่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื ่อจัดสรรสิ ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยนำผลการประเมิน  
สิ ่งสนับสนุนการเร ียนร ู ้ จากนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร  มาใช้เป็นข้อมูลร ่วมในการพิจารณา 
และประชุมปรับปรุงตามผลการประเมิน 

หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการทั้งหมด 8 ห้อง พร้อมซอฟแวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ห้องเรียนออนไลน์ 
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย และระบบเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้พร้อมใช้งาน                    
อยู่เสมอ โดยจำแนกเป็น  

6.1 ห้องปฏิบัติการ Graphics and Multimedia จำนวน 1 ห้อง  
6.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 ห้อง 
6.3 ห้องเรียนออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ห้อง รวมทั้งมหาวิทยาลัย  

จำนวน 20 ห้อง 
นอกจากนี้ยังมีคอมพิวเตอร์อีกจำนวนหนึ่งภายในอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ชั้น 1 2 และ 3 เพ่ือบริการแก่นักศึกษา สำหรับศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนฐานข้อมูลออนไลน์ ของ สกอ. จำนวน 15 ฐาน  

และต ่างประเทศจำนวน  10 ฐาน รวมทั ้ งม ีหน ังส ือท ี ่ ใช ้อ ่านค ้นคว ้าภาษาไทย จำนวน 15,523 เล่ม  
หนังส ือต ่างประเทศ จำนวน 2,453 เล ่ม และย ังม ี เอกสารประกอบการเร ียนท ี ่ เข ียนโดยคณาจารย์  
ของมหาวิทยาลัยโดยผ่านการผลิตจากศูนย์หนังสือ เพ่ือใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 

เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโลน่า 19 หรือ โควิด -19 ทำให้มหาวิทยาลัย 
ได ้ เพ ิ ่มส ิ ่ งสน ับสน ุนการเร ียนร ู ้ เพ ื ่อรองรั บสถานการณ์ด ังกล ่าว เพ ื ่อให ้การเร ียนการสอนย ังคง 
ความมีประสิทธิภาพดั ่งเดิม โดยใช้ระบบซอฟต์แวร์ของบริษัทไมโครซอฟต์ ประเทศไทย ประกอบด้วย 
โปรแกรม Microsoft Teams Office 365 และแอปพลิเคชันอื ่นๆ นอกจากนี ้ ระบบ WBSC  ซึ ่งระบบ 
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การจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์  รวมทั้ง SDU MOOCs ที่รวบรวมสื ่อการเรียนรู้
ออนไลน์ไว้ให้นักศึกษาได้หาความรู้เพ่ิมเติม 

การสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีโปรแกรม English 
discoveries online เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ตามแนวทางของข้อสอบ
โทอิค (TOEIC) ระดับสากล เมื่อนักศึกษาได้เรียนและฝึกฝนจนครบเนื้อหาของโปรแกรม English discoveries 
online ทั้งหมดแล้ว นักศึกษาจะสามารถสอบโทอิคได้คะแนนมากกว่า 500 คะแนน ซึ่งจะทำให้นักศึกษา  
ได้งานที่มีเงินเดือนสูงขึ้นเม่ือสำเร็จการศึกษาแล้ว 

สำหรับการฝึกปฏิบัตินั ้น ทางหลักสูตรได้ร ่วมมือกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการให้นักศึกษาเข้าไปฝึกปฏิบัติจริงในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียน 

นอกจากนั้นหลักสูตรยังมีการจัดทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของหล ักส ูตร  จากน ักศ ึกษาและคณาจารย ์ท ุ กป ีการศ ึ กษา เพ ื ่ อ ใช ้ปร ับปร ุ งการให ้บร ิ การ  
ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานในปีถัดไป และนำมาปรับปรุงกระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ให้เหมาะสม 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ    

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักส ูตรอย่างน้อยร ้อยละ 80   
มีส ่วนร่วมในการประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวน 
การดำเนินการงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/ สาขาวิชา(ถ้ามี) 

     

3. ม ีรายละเอ ียดของรายว ิชา และรายละเอ ียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ  
มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ ้ามี )  
ตามแบบ มคอ. 5  และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จ ัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตาม 
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     



มคอ.2 
 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดสุิต    94 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู ้ ที ่กำหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ามี)  
อย่างน้อยร้อยละ 25  ของรายวิชาที ่เปิดสอนในแต่ละ 
ปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9.  อาจารย์ประจำหล ักส ูตรท ุกคนได ้ ร ับการพ ัฒนา 
ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

10 .  จ ำนวนบ ุ คลากรสน ับสน ุ นการ เ ร ี ยนการสอน 
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยมากกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
บัณฑิต เฉลี่ยมากกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5 (หลังจาก
บัณฑิตสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี) 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน   

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินประสิทธิผลของการสอนในภาพรวม โดยประเมินจากการทดสอบ
ย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคำถามของนักศึกษา                    
ในชั้นเรียน นอกจากนี้การประเมินประสิทธิผลกลยุทธ์การสอนมีการดำเนินการดังนี้ 

1.1.1 ผู้เรียนประเมินผลการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1.1.2 อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินตนเองตามกลยุทธ์การจัดการเรียนการ
สอนของรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และมคอ.4) เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

1.2.1 ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอนการตรงต่อเวลา 
การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา  เกณฑ์การวัดและประเมินผล  และการใช้สื่อการสอน 

1.2.2 ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 
1.2.3 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินการใช้กลยุทธ์และทักษะการสอนของอาจารย์ผู ้สอน               

โดยการสำรวจความคิดเห็นหรือพูดคุยกับนักศึกษาถึงการใช้กลยุทธ์การสอน 
1.2.4 อาจารย์พี ่ เล ี ้ยงประเมินทักษะการจัดการเร ียนการสอนของอาจารย์ใหม่ตามกลยุทธ์  

การสอนที่ได้กำหนดไว้ตามรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) เพื่อการปรับปรุงแผนการเรียนการสอน 
ในภาคการศึกษาถัดไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
     2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

2.1.1 นักศึกษาประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยประเมินการเรียนการสอนรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 

2.1.2 บัณฑิตประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือการประชุมกลุ่มย่อย
ระหว่างตัวแทนนักศึกษา และตัวแทนบัณฑิต 
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

2.2.1 การประเมินจากการเยี ่ยมชมของผู ้ทรงคุณวุฒิและ/หรือคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ทั้งภายในและภายนอกในการเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล 

2.2.2 จากการวิพากษ์หลักสูตร การแสดงความคิดเห็นในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
หรือจากรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
2.3.1 การประเมินความพึงพอใจคุณภาพของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                  

โดยใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ และ/หรือการวิพากษ์หลักสูตร 
2.3.2 การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิ ต นักศึกษา 

ผู้ปกครอง และชุมชน 
 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ดังนี้ 
3.1 การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรประจำปี (มคอ.7) 
3.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7                    

โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
อย่างน้อย 1 ท่าน 

3.3 การประเมินตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อจัดเตรียมแผนงานสำหรับการบริหารจัดการ  และการจัด 

การเรียนการสอนตามข้อกำหนดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.5 ผลการบริการวิชาการของนักศึกษาในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กรภายใน 

หรือภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ระบบสารสนเทศ สื่อดิจิทัลคอนเทนต์ ฯลฯ ที่พัฒนาขึ้น รวมทั้งผลการประเมิน
ความพึงพอใจขององค์กรที่มีต่อการบริการวิชาการ 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
4.1 การนำข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.2 อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดำเนินการประจำปีเสนอคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
4.3 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดำเนินการหลักสูตร 
4.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใช้ผลการประเมินหลักสูตรเป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาการ  

จัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

4.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดการประชุมสัมมนาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เพื่อดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
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ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (ILII 
2020 RMUTs), วันที ่ 17 ธ ันวาคม พ.ศ. 2563 ,  ระบบ Virtual Conference คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, หน้า 505-516. 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัฐเดช วรรณสินธีรกร 
บทความ 
ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย, ชฎามาศ ขาวสะอาด, อัฐเดช วรรณสินธีรกร และปิยะพงศ์ พัดชา. (2562). 

ความชอบของนักท่องเที่ยวไทยต่ออาหารริมทางประเภทปิ้งย่างในกรุงเทพมหานคร. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 (น. 779-789).บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์. 
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ประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  สวนเพลง 
ประสบการณ์ 

1.1 รับทุนวิจัยจากรัฐบาลมากกว่า 150 โครงการและเป็นหัวหน้าโครงการมากกว่า 55 โครงการตลอดปี  
1.2 ตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติมากกว่า 30 เรื่อง และระดับชาติมากกว่า 20 เรื่อง 
1.3 ที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากกว่า 10 แห่ง 
1.4 เจ้าของธุรกิจ 5 บริษัท 
1.5 มีเครือข่ายทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทั่วประเทศ 

2. อาจารย์ทินกร  ชุณหภัทรกุล 
ประสบการณ์ 

2.1 พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ให้เหมาะกับการค้นหาให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ได้แก่ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ , คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

2.2 พัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์และวิเคราะห์การโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมก าร
ท่องเที่ยว ในงานวิจัย  

2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการการประชุมวิชาการแห่งชาติสวนดุสิต ครั้งท่ี 3 และ 4 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูติวรรณ  บุญอาชาทอง 
ประสบการณ์ 

3.1 ปี 2539-2547 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
3.2 ปี 2538-2539 ผู้ช่วยนักวิจัย สำนักวิจัยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3.3 ปี 2536-2539 อาจารย์ โรงเรยีนสอนคอมพิวเตอร์และธุรกิจ BCC 

 
 
 
 
 
 



มคอ.2 
 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดสุิต    123 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง การทดสอบความรู้ 

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ฉ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดสุิตว่าด้วย อาจารยพ์ิเศษ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ช 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการประชุมวิพากษ์การปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565 

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 16.30 น.  
ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Microsoft Teams 

 
 

รายนามผู้ร่วมประชุม 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสันต ์  ตั้งวงษ์เจริญ     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชยั  รัตนนนท์              ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิสา  ด่วนตระกูลศิลป์     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. นายวัชรพล     สิงหะเนติ     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
5. อาจารย์ทินกร         ชุณหภัทรกุล          ประธานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ฯ  
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  สวนเพลง     กรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ฯ  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสทิธิ์  ทรงม้า             กรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ฯ  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูติวรรณ        บุญอาชาทอง         กรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ฯ  
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริพจน์          แก้วย่อง               กรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ฯ  
10. นางสาวสุขทิพย์        สุขใส                   เลขานุการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ฯ  

 
เริ่มประชุม เวลา 9.00 น. 
 

อาจารย์ทินกร  ชุณหภัทรกุล ประธานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต                 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์  ทรงม้า กรรมการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร ฯ ได้กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร ฯ พ.ศ. 2565 โดยได้ปรับปรุงตามรอบของ
หลักสูตร   ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งทำการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาสาระรายวิชาให้                           
มีความทันสมัย ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ทั้งนี้ได้ใช้กระบวนการปรับปรุง
หลักสูตรรูปแบบ Outcome-Based Education (OBE) โดยยึดตามเกณฑ์ของ มคอ.1 ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
ทั้งนี้ ได้ทำการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับ
ความต้องการ เพื่อให้หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน                
อีกทั้งได้มีการปรับปรุงรายวิชา รวมไปถึงหน่วยกิตให้เหลือ 120 หน่วยกิต และทางหลักสูตร ฯ นำเรื่อง                   
การปรับปรุงหลักสูตร ฯ เข้าประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2564 ใน
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00–12.00 น. ที่ผ่านมา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft 
Teams 
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  และทางหลักสูตรได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งภาคการศึกษาและภาคเอกชน
มาร่วมการวิพากษ์หลักสูตร ฯ ทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้   

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสันต์  ตั้งวงษ์เจริญ 
                     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์                          
    สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

                      3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์ 
                       วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
               4. นายวัชรพล  สิงหะเนติ 
                     ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า               

1. หลักสูตรควรพิจารณาใน 3 ส่วนที่เป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร ฯ  คือ โครงสร้าง 
ของหลักสูตร รายวิชา และอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

2. เห็นด้วยกับหลักสูตร ฯ ในเรื่องการลดหน่วยกิตของการเรียนให้เหลือ 120 หน่วยกิต  
3.   พิจารณาแผนการเรียนแต่ละชั้นปี แต่ละภาคเรียนอีกครั้ง เนื่องจากเรียนภาคเรียนละ  

21 หน่วยกิต (7 รายวิชา) นักศึกษาได้ความรู้เพียงพอไหม ทำงานส่งได้ทันเวลากำหนดหรือไม่ นักศึกษาที่กำลัง
ศึกษาในชั้นปีที่ 3 และปีท่ี 4 นั้นต้องมีการศึกษาด้วยตนเองให้มากในการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ตอบโจทย์
หรือไม่อย่างไร  
  4.   ทางหลักสูตรพิจารณาในส่วนของ Mapping ในแต่ละชั้นปีให้ดี เนื่องจากต้องพิจารณา
ด้วยว่านักศึกษาเรียนแต่ละชั้นปีเรียนจบแล้วนั้นนักศึกษาสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง หรือต้องเรียน
ครบ 4 ปี เลย  
  5.   เห็นด้วยกับรายวิชาที่เปิดสอนซึ่งมีรายวิชามีความหลากหลาย มีทั้งในส่วนของ ฮาร์ดแวร์ 
(HARDWARE) ซอฟตแ์วร์ (software) และการจัดการ ซึ่งควรจะเพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม 
(Quantum Computer) เนื่องจากเป็นสิ่งที่น่าเป็นเทรนในอนาคต โดยอาจจะระบุให้ชัดใส่ในวิชาเลือก เช่น 
Quantum communication กับ Quantum technology 

6.   ไม่เห็นด้วยในเรื่องที่หลักสูตรจะออนไลน์ทั้งหมด เนื่องจากในการเรียนการสอนในส่วน 
ของปฏิบัติของทางเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นอาจต้องมีทักษะที่ต้องใกปฏิบัติจริง ดังนั้น ในเบื้องต้นควรเป็น  
การเรียนการสอนแบบไฮบริด (Hybrid) น่าจะช่วยลดในด้านงบประมาณ และต้นทุนต่าง ๆ ในส่วนนี้เอามาเป็น
จุดขายสามารถทำได้เนื่องจากหลักสูตรอ่ืน ๆ ยังไม่มีในจุดนี้  
  7.   ในส่วนของหลักสูตรในเรื่องของแผนการเรียน หรือระยะเวลาในการเรียนนั้น สามารถ
ระบุได้มากกว่า 1 แผน เช่น แผนกาเรียน 3.5  ปี หรือ แผนการเรียน 4 ปี ซึ่งถ้าหากเกิดกรณีปัญหาฉุกเฉินใช้
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แผน 4 ปี ตามปกติ  โดยจะเป็นการบริหารจัดการภายในหลักสูตรซึ่งจะไม่ต้องแก้ไขใน มคอ.2 ซึ่งแบบนี้                
จะเป็นการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆที่จะเกิดข้ึน แต่ทางเลือกต่าง ๆ ดังนี้จะต้องไม่ขัดกับระเบียบมหาวิทยาลัย  
  8.   ในการขัดชุดวิชาเลือกนั้นควรจัดชุดรายวิชาตามอาชีพที่เขียนไว้ใน มคอ.2 ซึ่งจะไม่
สะเปะสะปะของรายวิชาและกลุ่มรายวิชาที่จะสอดคล้องกับอาชีพ และต้องไม่เปิดรายวิชาตามความถนัดของ
อาจารย์ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสันต์  ตั้งวงษ์เจริญ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า   

           1.   เห็นด้วยในการปรับปรุงหลักสูตรไปในทิศทางในตาม มคอ.2 ซึ่งทำให้เห็นจุดเด่นของ
หลักสูตรมากขึ้น โดยทำให้มองเห็นว่าหลักสูตรเน้นการปฏิบัติ 

  2.   ในการจัดการเรียนการสอนและเขียนใน มคอ.2 ของหลักสูตรว่าสามารถเขียนจบได้  
ภายใน 3.5 ปี  นั้น คือ จุดเด่นของหลักสูตร ซึ่งมีข้อดี คือ นักศึกษาสามารถจบได้ ข้อเสีย คือ นักศึกษาพร้อม
หรือไม่ที่จะจบการศึกษาและอัดรายวิชาเรียนให้จบไว ซึ่งการเรียนในหลักสูตรเป็นการปฏิบัติส่วนมากด้วย  โดย
นักศึกษาจะไม่มีเวลาศึกษาด้วยตนเอง จึงทำให้ไม่แน่ใจว่านักศึกษาจะเรียนไหวหรือไม่อย่างไร 

3. จุดเด่นของหลักสูตรยังไม่เด่นชัดว่าจะเป็น Business Intelligence (BI) หรือ Business  
Analyst (BA) ซึ่งทางหลักสูตรมีการใส่ Data Analytic ลงไปในวิชาเรียนด้วย 

4. การที่หลักสูตรให้นักศึกษาเรียนทั้งหมด 120 หน่วยกิต อาจเกิดปัญหาถึงทางหลักสูตร 
ต้องมีจุดประสงค์ให้ชัดเจน และต้องให้นักศึกษาเห็นทั้ง Artificial Intelligence (AI) , Machine learning 
และBig data โดยทางหลักสูตรได้ทำของวิชาพวกนี้เป็นกลุ่มของวิชาเลือก ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนหรือไม่ได้
เรียนหรือเปล่า แต่เห็นว่านักศึกษาต้องได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เนื่องจากมีเป็นเทรนของเทคโนโลยีสารสนเทศ               
ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรรู้ 

5. ในรายวิชาที่เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ในส่วนของการปฏิบัติมีความยาก  
จึงอาจจะต้องตัดย่อยแต่ละโมดูลมาสอน แต่ในส่วนนี้ก็ยังขาดในเรื่อง Computer integrated manufacturing (cim) 
และการขายและการตลาด (Sales and Marketing)  

6. รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ไม่ควรอยู่ในแผนการเรียนปี 2 ภาคเรียนที่ 1  
ควรจะเป็นแผนการเรียนปี 2 ภาคเรียนที่ 2 เนื่องด้วยนักศึกษาน่าจะรู้ถึงระบบและกลไกต่าง ๆ มาก่อนดีกว่า 

7. รายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ควรเป็นรายวิชาที่เรียนก่อนรายวิชาการเขียนโปรแกรม 
8. รายวิชาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web programming) หลักสูตรแยกออกมาเป็น 2 รายวิชา  

สามารถรวมกันได้ไหม เพื่อจะได้เพ่ิมเติมรายวิชาอ่ืนมาแทน 
9. ในส่วนของหลักสูตรในเรื่องของแผนการเรียน หรือระยะเวลาในการเรียนนั้น สามารถระบุได ้

มากกว่า 1 แผน เช่น แผนกาเรียน 3.5  ปี หรือ แผนการเรียน 4 ปี ซึ่งถ้าหากเกิดกรณีปัญหาฉุกเฉินใช้แผน   4 
ปี ตามปกติ  โดยจะเป็นการบริหารจัดการภายในหลักสูตรซึ่งจะไม่ต้องแก้ไขใน มคอ.2 ซึ่งแบบนี้                จะ
เป็นการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆที่จะเกิดข้ึน แต่ทางเลือกต่าง ๆ ดังนี้จะต้องไม่ขัดกับระเบียบมหาวิทยาลัย  

10. การออนไลน์ไม่มีปัญหา แต่ทางหลักสูตรต้องทำการตรวจสอบนักศึกษาถึงความพร้อมใน 
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ด้านต่าง ๆ ทวนสอบทักษะที่จำเป็น ด้วยวิธีการใด ต้องมีกรรมวิธี ซึ ่งทางหลักสูตรต้องมองต้นแบบของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งออกแบบการเรียนการสอนออกมาได้เป็นอย่างดี โดยทางหลักสูตรอาจ              
นำวิธีการเรียนการสอนมาใส่ไว้ในภาคผนวกท้ายเล่ม แต่อยากให้หลักสูตรทบกวนในเรื่องการเรียนการสอน
แบบปฏิบัติมากที่สุดว่าจะรูปแบบการเรียนการสอนแบบไหน 

11.  ในเรื่องของ Skill mapping ทางหลักสูตรจะต้องวางแผนไว้ เพ่ือการรวบรวมและแสดง 
ทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงานในปัจจุบัน (Demand Side) และทักษะที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตร
เสริมสร้างให้ผู้เรียน (Supply Side) เพื่อช่วยในการวางแผนทรัพยากรบุคคลของประเทศ และการออกแบบ
หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง  

12. การสอนแบบสองภาษา (Bilingual education) ต้องทดลองทำในบางรายวิชาก่อนที่จะ 
ทำท้ังหมดหลักสูตร 

13. ในการจัดการเรียนการสอนแบบอนนไลน์นั้นผู้ปกครองจะมองถึงความคุ้มค่าของค่าเทอม 
ที่เสียไปว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด ดังนั้นทางหลักสูตรจึงต้องออกแบบการเรียนการสอนให้ดี และนำจุดนี้มา
เป็นจุดเด่น และแล้วนำมาใช้โฆษณาหลักสูตร 

14.  ในเล่มหลักสูตร มคอ. 2 ในส่วนต่าง ๆ ต้องพิจารณาถึงการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
ในหมวดต่าง ๆ ของการประกันคุณภาพ เพ่ือให้การประเมินประสิทธิผลการสอนไปเป็นตามเกณฑ์ และต้องเขียน 
มคอ.2  ให้ครอบคลุมในเรื่องของเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพแบบใหม่ด้วย 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์ ได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร ฯ ว่า 

1. ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตแต่ละส่วนประกอบใน มคอ.2 ให้ตรงกัน 
2. ทบทวนการเรียนในแผนการเรียนแต่ละชั้นปีของนักศึกษาเรียนหนักไปหรือเปล่า   

เพราะรายวิชาของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตนั้นมีรายวิชาปฏิบัติควบคู่ไปด้วยจึงจะทำให้นักศึกษา
เรียนหนักมากกว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทั่วไป                            

3. ใน มคอ.2 เขียนการจัดเป็นการเรียนการสอนแบบ 3.5 ปี ซึ่งเรียนจริง 3 ปี และฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพอีกครึ่งปี ซึ่งควรเขียนเพ่ือความยึดหยุ่นและสามารถปรับได้เป็น 4 ปี  

4.  ในรายวิชาโลจ ิสต ิกส ์  สามารถมาทำความร่วมมือกับมหาว ิทยา ลัยศร ีปทุมได ้ 
เนื่องจากมีห้องปฏิบัติการทางด้านโลจิสติกส์ หรืออาจทำความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน เพื่อให้นักศึกษา
ได้ฝึกปฏิบัติในรายวิชานี้ 

5. มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีการเรียนการสอนแบบไฮบริด (Hybrid) ซึ่งมีนักศึกษาจากประเทศลาว 
สนใจเข้ามาเรียน 

6. อาจมีการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นเรียน 4 ปี แต่ได้ 2 ปริญญา แต่อาจมีหน่วยกิต 150 หน่วย 
 
นายวัชรพล  สิงหะเนติ ได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร ฯ ว่า 

1. ทบทวนการเรียนในแผนการเรียนแต่ละชั้นปีของนักศึกษาเรียนมากเกินไปหรือไม่ 
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แต่ในมุมของผู้ประกอบการจะชอบเพราะมีการฝึกปฏิบัติมากทำให้เกิดการเรียนรู้ 
2. มองเห็นถึงการพัฒนาและปรับปรุงที่เห็นได้ชัดจากหลักสูตร ฯ ฉบับ พ.ศ.2560 และ               

มีการเรียงลำดับรายวิชาในการเรียนการสอนได้ดี  
3. เห็นด้วยในรายวิชาที่นำรายวิชาที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ และคลังสินค้า (warehouse)                     

ที่กำลังเป็นเทรนในตอนนี้เข้ามาเป็นรายวิชาให้นักศึกษาเรียน อีกท้ังควรมีการฝึกปฏิบัติเข้ามาด้วย 
4. อาจจะต้องสลับรายวิชาเพ่ือความเข้าใจนักศึกษาใน 2 รายวิชา ดังนี้ วิชาโครงสร้างข้อมูล  

(Data Structure) ควรเรียนก่อนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
5. เห็นดัวยกับการที่หลักสูตร ฯ จะทำการเรียนการสอนแบบระบบการเรียนการสอนแบบ  

ไฮบริด (Hybrid)  
6. ไม่เห็นด้วยในเรื่องการฝึกประการณ์วิชาชีพออนไลน์ เนื่องด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นั้น 
ส่วนใหญ่การทำงานเป็นการทำงานหน้างานจริง การทำงานออนไลน์อาจไม่เหมาะสม 
 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 

 
        ............................. ...........................         ........................................................ 

     (อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล)                       (นางสาวสุขทิพย์ สุขใส) 
           ประธานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ฯ                  เลขานุการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ฯ 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม            ผู้จัดทำรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก ซ 
สรุปผลการวิจยั 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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สรุปผลการวิจัย 
ผู้ที่มีส่วนไดส้่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 จากการที่หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้เปิดรับนักศึกษาตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 ปัจจุบันครบกำหนดที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตร                       
เพื่อเตรียมรับนักศึกษาในปี พ.ศ. 2565 ในการนี้หลักสูตรได้ ใช้กระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตรตาม
นโยบายของมหาว ิทยาล ัยในร ูปแบบการศ ึกษาท ี ่ม ุ ่ งผลล ัพธ์  (Outcome-based Education: OBE)                          
ที่เน้นการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมุ่งเน้นการวัดผลจากผลงานของผู้เรียน หรือผลลัพธ์การเรยีนรู้
ที ่สามารถวัดได้ ทั ้งนี้  จากการที ่หลักสูตรได้วิเคราะห์และจัดเรียงความสำคัญของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย                    
(Mapping and Prioritizing Stakeholders) ตามลำดับดังนี้ 1) ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ประกอบการ 2) นักศึกษา
ปัจจุบัน 3) อาจารย์ประจำหลักสูตร 4) ศิษย์เก่า หรือผู้ที่จบการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ผู้สนใจเข้า
ศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) อัตลักษณ์ของนักศึกษา  (SDU Spirit) 7) SDU Direction                
8) กรอบ TQF 6 ด้าน / มคอ.1 และ 9) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี 
 ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบออนไลน์ทั้งหมดจำนวน 223 คน แบ่งออกเป็น 
ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ประกอบการ 44 คน (ร้อยละ 19.73) ผู้สนใจศึกษาต่อฯ (ร้อยละ 21.52) และศิษย์เก่า 131 คน 
(ร้อยละ 58.74) พบว่าผู ้ใช้บัณฑิตมีทัศคติต่อปัจจัยที ่ส่งผลต่อความต้องการบัณฑิตด้านแรงงานดิจิทัล  
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์แห่งชาติ ในภาพรวมในระดับมาก ( X =4.31, S.D.=0.72) โดยเรียงลำดับ
ตามค่าเฉลี่ยสูงไปต่ำในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านความเชื่อถือได้ และมีจริยธรรม (Reliability & Ethics) ระดับมาก
ที่สุด ( X =4.58, S.D.=0.63) ด้านพลังของความกระตือรือร้น การขับเคลื่อนไปข้างหน้า และริเริ่มสร้างสรรค์               
สิ่งใหม่ ๆ (Energy / Drive / Initiative) ระดับมาก ( X =4.49, S.D.=0.74) ด้านทักษะในการทำงานร่วมกับ
ผู ้อื ่น และความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ (Teamwork & Team Motivation) ระดับมาก ( X =4.40, 
S.D.=0.66) ด ้านทักษะในการว ิเคราะห์และแก้ไขปัญหา (Analytical Thinking & Problem Solving)                 
ระดับมาก ( X =4.40, S.D.=0.69) ด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ (Planning & Organizing) ระดับมาก 
( X =4.28 , S.D.=0.83 ) ด ้านบ ุคล ิกภาพและความเหมาะสมก ับว ัฒนธรรมองค ์กร (Personality & 
Organizational Fit) ระดับมาก ( X =4.16, S.D.=0.72) ผู้สนใจศึกษาต่อฯ ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ต้องการ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมในระดับมาก ( X =3.86, S.D.=1.10) 
เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยสูงไปต่ำในแต่ละด้าน พบว่า อันดับแรกคือ คุณภาพของคณาจารย์ 
(People) ระดับมาก ( X =4.02, S.D.=1.05) รองลงมาคือ คุณภาพของหลักสูตร (Product) ระดับมาก                    
( X =3.99, S.D.=1.01) คุณภาพกระบวนการจัดการศึกษา (Process) ระดับมาก ( X =3.94, S.D.=1.10)                      
การเป็นผู้ประกอบการ/มืออาชีพ (Professional) ระดับมาก ( X =3.94, S.D.=1.10) การมีรายได้ระหว่างเรียน 
(Passive Income) ระดับมาก ( X =3.88, S.D.=1.09) องค์ประกอบของสถานศึกษา (University Place & 
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Preference) ระดับมาก ( X =3.84, S.D.=1.12) ช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ (Promotion) 
ระดับมาก ( X =3.77 , S.D.=1.10) การมีงานรองร ับ (Path of Employment) ระดับมาก ( X =3.74 , 
S.D.=1.18) และ ค่าใช้จ่าย (Price) ระดับมาก ( X =3.68, S.D.=1.16) ตามลำดับ 
 ในด้านทักษะแรงงานดิจิทัล 5 อันดับ ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจโดยเรียงลำดับจากสนใจมากไปน้อย
ดังนี้ 1) การเขียนโปรแกรม จำนวน 220 คน (ร้อยละ 98.65) 2) การทำการตลาดออนไลน์ จำนวน 130 คน  
(ร้อยละ 58.29) 3) ระบบเครือข่าย จำนวน 100 คน (ร้อยละ 44.84) 4) ข้อมูลขนาดใหญ่ จำนวน 74 คน                      
(ร้อยละ 33.18) 5) เนื้อหาดิจิทัล จำนวน 71 คน (ร้อยละ 31.84) ตามลำดับ 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสตูรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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สรุปตารางเปรียบเทียบในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลำดับ
ที ่

หลักสูตรเดิม 
(พ.ศ. 2560) 

การแก้ไขในหลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ. 2565) 

หมายเหตุ 

1 รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร : 11650101220101A 
ภาษาไทย : เทคโนโลยีบ ัณฑิต สาขาวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology 
Program in Information Technology 

รหัสและชื่อหลักสูตร 
คงเดิม 

 

2 ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย 
ช่ือเต็ม : เทคโนโลยีบณัฑิต 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ช่ือย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
ภาษาอังกฤษ 
ช่ือเต็ม : Bachelor of Technology 
(Information Technology) 
ช่ือย่อ : B.Tech.  
(Information Technology) 

ชื่อปริญญา 
คงเดิม 

 

3 ปรัชญาและความสำคัญ 
ปรัชญา 
ผล ิตบ ัณฑิตท ี ่ม ีว ิน ัย ใฝ ่ เร ียนร ู ้  สามารถ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
มืออาชีพ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ความสำคัญ 
หล ักส ู ตร เทคโนโลย ีบ ัณฑ ิต  สาขาว ิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต
บัณฑิตเพื่อตอบสนองการทำงานทั้งในภาครัฐ
และเอกชน ให้มีศักยภาพและเท่าทันต่อการ
เปล ี ่ยนแปลงด ้านเทคโนโลย ีสารสนเทศ                 
พร้อมเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
และส ั งคม เศรษฐก ิ จย ุ คด ิ จ ิท ั ล  ( Digital 
Economy) สามารถประยุกต์องค์ความรู้สู่การ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างมืออาชีพ โดยให้
ผ ู ้ เร ียนมีความร ู ้และทักษะในการจ ัดการ
เ ทค โน โ ลย ี ส า รสน เทศ  ท ั ้ ง ด ้ า น ธ ุ ร กิ จ                

ปรัชญาและความสำคัญ 
ปรัชญา 

บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถเรียนรู้
ปร ับต ัว ม ีความคิดร ิ เร ิ ่มสร ้างสรรค์ 
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความเป็นผู้นำ 
มีจิตบริการ มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลย ีสารสนเทศ ประย ุกต ์ ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการดำเนิน
ธุรกิจได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถ
สื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษในเชิง
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 
ความสำคัญ 
ในปัจจุบันโลกอยู ่ในยุคดิจิทัล (Digital Era)   
ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ 
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ลำดับ
ที ่

หลักสูตรเดิม 
(พ.ศ. 2560) 

การแก้ไขในหลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ. 2565) 

หมายเหตุ 

ด้านการศึกษา และด้านสื่อสารมวลชน อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม อดทนและมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั ่งยืน รวมถึงเป็นส่วนสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ โดยจัดการเรียนการสอนแบบลงมือ
ปฏิบัติ เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ผู ้เร ียน (Active Learning) และจัดการเรียน
การสอน เช ิ งบ ู รณาการก ั บการทำงาน                    
(Work-integrated Learning: WiL) ด้วยการ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานภายนอก โดยในแต่ละรายวิชาจะให้
นักศึกษาเรียนรู้ระบบการทำงานจริงเพื่อนำมา
เป็นกรณีศึกษาในประเด ็นที ่ เก ี ่ยวข้องกับ
รายวิชา จากหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สวนดุสิตโพล โรงแรม
สวนดุสิตเพลส และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
เป็นต้น รวมทั ้งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตย ังมี
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้นักศึกษาได้
ทดลองใช้งานและปฏิบัติจริงอีกด้วย สำหรับ
การฝึกปฏิบัติกับหน่วยงานภายนอกน้ัน จะเป็น
การเร ียนร ู ้ร ่วมก ันท ั ้ งผ ู ้ เร ียนและผ ู ้สอน                   
โดยผู้สอนมีหน้าที่แนะนำแนวทางการพัฒนา
งานที่ผู ้เรียนได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ภายนอก เพื ่อให้เกิดองค์ความรู ้และความ
เชี ่ยวชาญในวิชาชีพ ผ่านการทำโครงงาน                  
เพ ื ่อแก ้ ไขป ัญหาท ี ่น ักศ ึกษาพบจากการ                   
ไปฝึกปฏิบัติกับหน่วยงานภายนอก 

ได้จากสมาร์ตโฟน หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ 
ได้อย่างง่ายได้จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 
และจากนโยบาย Thailand 4.0 ที่ต้องการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนในทุกภาค
ส่วน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นส่วนสำคัญในการ
พัฒนาเยาวชนเพื ่อให้กลายเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนานวัตกรรม 
หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐฯ ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการท ่อง เท ี ่ ยว  การส ่ งออก -นำเข้ า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตวิถีใหม่ที่ต้องทำงาน 
เรียนออนไลน์ สั ่งซื ้อสินค้าจากอินเทอร์เน็ต                
จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องผลิตบุคลากร
เพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่นี้ ที่การใช้ชีวิตบนโลก
อินเทอร ์เน ็ต บนเคร ือข่ายส ังคมออนไลน์
ตลอดเวลา 

4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มคีุณลักษณะดังนี ้
1. มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้ ปรับตัวเข้าสู ่ส ังคมยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล มุ ่งมั ่นพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
2. ม ีความร ู ้  ความสามารถและทักษะเชิง
ปฏ ิบ ัต ิการ โดยครอบคล ุมพ ื ้นฐานระบบ
สารสน เทศด ้ านฮาร ์ ดแวร ์  ซอฟต ์แวร์  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เ พ ื ่ อ ผ ล ิ ตบ ั ณฑ ิ ต ใ ห ้ ม ี ค ุ ณสมบ ั ต ิ แ ล ะ
ความสามารถด ้านเทคโนโลย ีสารสนเทศ
ดังต่อไปนี้ 
1. ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม จรรยาบรรณเชิง
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จิตบริการ 
การเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
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ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย มัลติมีเดีย เว็บไซต์ 
อินเทอร์เน็ต โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และม ีความเป ็นมืออาช ีพด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื ่อให ้สามารถออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื ่อสนับสนุน               
การใช้งานในองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
3. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ที่ได้
ศ ึกษามาทั ้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
สามารถนำความรู้ไปแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
4. มีความสามารถในการทำหน้าท่ีประสานงาน
ระหว่างผู ้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 
รวมทั้งสามารถสื่อสารและทำงานเป็นทีมได้ 

2. ม ีท ักษะในการส ื ่อสารภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ในเชิงวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. มีความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะปฏิบัติ ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ และสื ่อดิจิทัลคอน
เทนต์ได้อย่างสร้างสรรค์ ตามความต้องการของ
ผู้ใช้ 
4. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะปฏิบัติด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ วางแผนการดำเนิน
ธุรกิจได้อย่างสร้างสรรค์ 
 
 

5 รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ดร.อมรวรรณ ลิ้มสมมตุ ิ
2. ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌมิา 
3. ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา 
4. ผศ.ภูริพจน์ แก้วย่อง 
5. ผศ.อัฐเดช  วรรณสินธรีกร 

รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง 
2. อ.ทินกร ชุณหภัทรกุล 
2. ผศ.ดร.สุระสิทธ์ิ ทรงม้า 
3. ผศ.ภูริพจน์ แก้วย่อง 
4. ผศ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง 
 

 

6 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
วัน-เวลาราชการปกต ิเฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
ภาคการศึกษาที ่1  
ระหว่างเดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาที ่2  
ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 
ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 
ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 

ปรับเปลีย่น
ตามการ

เปิด-ปิดภาค
เรียนของ

มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 

7 ไม่มีการแยกแขนงวิชา ไม่มีการแยกแขนงวิชา  
8 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

รวม 136 หน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
รวม 120 หน่วยกิต 

 

9 โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      33     หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  97     หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  6       หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30     หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  84     หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  6       หน่วยกิต 
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    รวม                          136    หน่วยกิต     รวม                          120    หน่วยกิต 
10 หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป (33 หน่วยกิต) 

1500201 ความเป็นสวนดุสิต       4(2-4-6) 
     พัฒนาการความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อัตลักษณ์
แห่งวัฒนธรรมสวนดุสิต  มารยาทอย่างไทย
และการนำไปส ู ่ความเป ็นผ ู ้ด ีท ี ่ ได ้ช ื ่อว่า
ส ุภาพบุร ุษและสุภาพสตรี  พัฒนาการใน
วิชาการในสาขาที ่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
ด้านการเรือน วิชาชีพครู สาธิตอนุบาลละออ
อุทิศ การศึกษาพิเศษ อาหาร อุตสาหกรรมการ
บ ร ิ ก า ร  ง า น ก า ร พ ย า บ า ล  ต ล อ ด ทั้ ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม อันแสดงออกถึงความ
เป็นไทยและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกในทุกมิต ิ การเร ียนรู ้ด ้วยตนเอง 
ความเข้าใจตนเองและผู้อื ่น บุคลิกภาพตาม
รูปแบบความเป็นสวนดุสิต ความรัก ความ
ศรัทธา มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการทำงานด้วยความ
ประณีต และรู้จริงในสิ่งท่ีทำ 
1500119 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนา   6(6-0-12)  
             ความเป็นผู้รอบรู้ 
     ใช้ภาษาเพื ่อความถูกต้อง ความงดงาม 
ความมีสุนทรียะของภาษาทั ้งทักษะการฟัง 
การพูด การออกเสียง การอ่าน และการเขียน 
ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยจับประเด็น
สำค ัญจากเร ื ่องท ี ่อ ่านและฟัง ต ั ้ งคำถาม 
วิเคราะห์ ตีความ และประเมินค่า แสดงถึง
บุคลิกภาพและความเป็นผู ้รอบรู ้ในการใช้
ภาษาในฐานะเครื่องมือของการประกอบอาชีพ
และการติดต่อสื่อสารในแต่ละสังคม 
1500120 ภาษาอังกฤษเพ่ือ         4(4-0-8) 
             การนำตน 
     อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลสารสนเทศ
หรือเรื ่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวัน สรุป
ใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและอ่าน อภิปราย 
เสนอแนวคิดในประเด็นที่เป็นข้อดีและข้อด้อย

หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป (30 หน่วยกิต) 
1500202 ความเป็นสวนดุสิต       3(2-2-5) 
     ความเป็นมาของสวนดุสิต ความเข้าใจอัต
ลักษณ์และความเชี ่ยวชาญขององค์กร การ
สร้างจิตวิญญาณความเป็นสวนดุสิต การพัฒนา
บุคลิกภาพและความเป็นสากลแบบสวนดุสิต 
ความเคารพตนเอง และผู ้อ ื ่น ความเข้าใจ
ตนเองและการพัฒนาศักยภาพแห่งตนบน
พื ้นฐานความเป็นสวนดุส ิต การทำงานบน
รากฐานแห่งความประณีต รู้จริงในสิ่งที่ทำ รัก
และศรัทธาในมหาวิทยาลัย 
1500122 ทักษะการสื่อสาร         3(2-2-5) 
             ภาษาไทย 
     องค์ประกอบและกระบวนการส ื ่อสาร 
ภาษาไทยในสื่อ ภาษาและการสื่อสารในสังคม                    
การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย
ในบริบทต่าง ๆ เทคนิคการเขียนภาษาไทยตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน 
1500123 ภาษาอังกฤษสำหรับ     3(2-2-5) 
             วิถีชีวิตสมัยใหม่ 
     ไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับ
ต้นที่ใช้ในวิถีชีวิตสมัยใหม่ การพัฒนาทักษะ
การฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารในวถิี
ชีว ิตสมัยใหม่ การใช้เทคโนโลยีเพื ่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่โดย
เน้นการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ English 
Discoveries 
1500124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ    3(2-2-5) 
             สื่อสารสากล 
     ไวยากรณ ์และคำศ ัพท ์ภาษาอ ั งกฤษ
ระดับกลางเพื่อการสื่อสารสากล การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนในระดับกลาง เทคนิคการฟังและการอ่าน
เพื่อการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการ
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ในศาสตร์สาขาวิชาชีพเฉพาะทางของตนเอง 
เข ียนจดหมาย รวมถึงคำร ้องขอที ่ไม ่เป็น
ทางการ จดบันทึกเรื ่องใกล้ตัวและใจความ
สำคัญของเรื่องระหว่างการพูดคุย 
1500121 ภาษาอังกฤษเพ่ือ         4(4-0-8) 
             การสะท้อนคิด 
     ใช้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
ในการให้รายละเอียดคำชี้แจงและคำแนะนำ
เรื่องที่ตนเองรู้แก่ผู้อื่น เข้าใจเนื้อหาบทความ
และประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆ วิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น และแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมทั้งเรื ่องที่
เก ี ่ยวข ้องก ับว ัฒนธรรมของไทยและของ
เจ้าของภาษา สนทนาโต้ตอบและพูดให้ข้อมูล
ในหัวข้อเรื ่องที่คุ้นเคยอย่างคล่องแคล่วและ
เป็นธรรมชาติ 
2500116 สังคมอารยชน            4(2-4-6) 
     ความหมาย ความสำคัญ ความรู้และข้อคิด
จากการศึกษาอารยธรรมโลก อารยธรรม
ตะวันตก อารยธรรมตะวันออก  และอารย
ธรรมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย
มุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับอารย
ธรรมไทย พัฒนาการทางสังคมแบบอารยชนใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ ่งสัมพันธ์กับระบบการเมือง 
การปกครอง กฎหมาย และรูปแบบของรัฐ
ตลอดจนระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเช่ือ 
ศาสนา ผ ่านผลงานศิลปกรรมแขนงต่างๆ 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
2500117 พลเมืองไทยและ         4(2-4-6) 
             พลโลกที่ดี 
     ประวัติความเป็นมาของสังคมไทยและโลก
จากอดีตสู ่ปัจจุบัน มรดกทางภูมิปัญญาใน
สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ของความ
เป็นไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ
ปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา 

สื ่อสารสากล การฝึกปฏิบัติด้วยแบบทดสอบ
สอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
2500118 อาหารการกิน             3(3-0-6) 
     ความรู ้เกี ่ยวกับอาหารในชีวิตประจำวัน 
ว ัตถุด ิบ และส่วนประกอบในอาหาร การ
จ ัดการและการเก ็บร ักษาอาหาร การใช้
เครื่องมือในการปรุง  ประกอบและอุ่นอาหาร 
งานครัวเบื้องต้นในที่พักอาศัยประเภทอาหาร 
เครื่องดื่ม โภชนาการและการออกแบบรายการ
อาหาร วัฒนธรรมการรับประทานอาหารตาม
แบบไทยและแบบสากล ความปลอดภัยอาหาร
และสุขาภิบาล กฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง และ
อาหารการกินในปัจจุบัน 
2500119 วิถีชีวิตตามแนวคิด       3(2-2-5) 
             เศรษฐกิจหมุนเวียน 
     ความรู้พื้นฐานเรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศ ภูมิอากาศและสภาวะด้านอากาศ ภาวะ
วิกฤติของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การเรียนรู ้เพื ่ออยู่กับธรรมชาติ  
การคิดเชิงวิเคราะห์ โดยตลอดวัฏจักรชีวิต 
ความรู้ทั ่วไปเกี ่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ย ั ่ ง ย ื น  ( SDGs) เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ ห ม ุ น เ ว ี ย น                 
ความตระหนักและแรงผลักดันสู่พลเมืองสีเขียว
และวิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
กรณีศึกษา 
2500120 คุณค่าของความสุข      3(3-0-6) 
     ความสุข การจัดการทางอารมณ์ เทคนิค
การสร้างความสุข เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ
อย่างยั่งยืน ศิลปะการใช้ชีวิตด้วยตนเอง ศิลปะ
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น สุนทรียภาพและการใช้ชีวิต
เพื ่อความสุข การพัฒนากรอบความคิดเชิง
วิพากษ์ คิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ เพื่อ
เสริมพลังอำนาจตนและให้คุณค่ากับความสุข 
2500121 พลเมืองไทยและ         3(2-2-5) 
             พลเมืองโลก 



มคอ.2 
 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดสุิต    148 
 

ลำดับ
ที ่

หลักสูตรเดิม 
(พ.ศ. 2560) 

การแก้ไขในหลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ. 2565) 

หมายเหตุ 

ความร่วมมือและการอยู ่ร ่วมกันอย่างส ันติ   
ความรับผิดชอบต่อสังคม ทัศนคติปฏิเสธคอรัป
ชัน ร ู ้จ ักหน้าที ่ความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก ตระหนักถึงความเป็นปัจเจกชน
ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก รวมถึง
การ เคารพในส ิทธ ิมน ุษยชนและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
4000112 วิทยาศาสตร์และ         4(2-4-6) 
             คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
     การคิดและการให้เหตุผล การบร ิหาร
การเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
ตัดสินใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ว ิทยาศาสตร์กับปัจจ ัยการดำรงชีว ิต การ
ประยุกต์วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต 
และส ิ ่ งแวดล ้อม ความก ้าวหน้ าทางด ้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ ้มค่า สื ่อสังคม
ออนไลน์กับการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัล และ
การบูรณการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลย ีสารสนเทศ สำหร ับการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดำรงชีวิตและการทำงาน 
4000113 ความเข้าใจและ          3(2-2-5) 
             การใช้ดิจิทัล 
     แนวคิดเกี ่ยวกับความเข้าใจและการใช้
ดิจิทัล สิทธิและความรับผิดชอบ การเข้าถงึสื่อ
ด ิจ ิท ัล การส ื ่อสารยุคดิจ ิท ัล ความมั ่นคง
ปลอดภัยยุคดิจิทัล ความเข้าใจสื่อดิจิทัล แนว
ปฏิบัติในสังคมดิจิทัล การมีสุขภาพดีในยุค
ดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ซ กฎหมายดิจิทัล และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

     สังคมอารยชนในศตวรรษที่ 21 พลเมือง
แห่งโลกไร้พรมแดน ความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก การเคารพความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม สิทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาคและ
หน้าที่ของประชาชนตามระบอบการเมือง การ
ปกครอง ของรัฐ ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสังคม การปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ 
จิตสาธารณะ ธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติ การ
ต ่ อ ต ้ า น ก า รท ุ จ ร ิ ต  ก ฎ ห ม า ย พ ื ้ น ฐ าน                      
ในการดำรงชีว ิต ตลอดจนการเร ียนรู ้ผ ่าน
กรณีศึกษา 
4000114 จุดประกายความคิด      3(2-2-5) 
             เชิงธุรกิจ 
     ความสำคัญของระบบเศรษฐกิจที่มีต่อการ
ใช ้ ช ี ว ิ ต และกา รส ร ้ า งอ าช ี พ  ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจแบบอาชีพอิสระ 
การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ภาวะผู้นำและ
การทำงานเป็นทีม จิตบริการ การบริหารเวลา 
การบริหารจัดการเงิน สุขภาวะทางการเงิน 
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง เทคนิค               
การสร้างสรรค์คอนเทนต์และสื่อ เทคนิคการ
สื่อสารทางการตลาด ภาษี และกฎหมายธุรกิจ 
4000115 การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล   3(2-2-5) 
     ด ิจ ิท ัลก ับการเร ียนร ู ้  การค ิดเช ิงการ
ออกแบบ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในชีวิตประจำวัน ความมั่นคงปลอดภัย
ทางเทคโนโลยี สารสนเทศ กฎหมายดิจิทัล 
และการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศดิจิทัล 
 
 

11 หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุม่วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ (12 หน่วยกิต) 
และวิทยาศาสตร์ 
4121406 คณิตศาสตร์สำหรับ      3(3-0-6) 
             เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุม่วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ (12 หน่วยกิต) 
และวิทยาศาสตร์ 
4121406 คณิตศาสตร์สำหรับ      3(3-0-6) 
             เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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     ระบบจำนวนและเลขฐาน การแก้สมการ
และอสมการ ตรรกศาสตร์ พีชคณิตบูลีนและ
วงจรลอจิก ลําดับและอนุกรม เซตและการ
ดำเนินการทางเซต ฟังก์ชันและความสัมพันธ์ 
การนับและความน่าจะเป็น การเรียงสับเปลีย่น 
การจัดหมู่ พีชคณิตเชิงเส้นและเมทริกซ์ 
4121407 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป      3(0-6-3) 
             เพ่ือการคำนวณ 
     การฝึกปฏิบัติใช้ซอฟต์แวรส์ำเร็จรูปเพื่อ
การคำนวณ  สูตรคำนวณและฟังก์ชัน  
ตัวดำเนินการ  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกราฟ
และแผนภูมิ การจัดเรียง จัดกลุ่ม และกรอง
ข้อมูล รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล 
4122404 ความน่าจะเป็นและ      3(3-0-6) 
             สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการ
แจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การสุ่ม
ตัวอย่าง การแจกแจงของตัวอย่างและการ
ประมาณค่า การทดสอบสมมต ิฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การ
ถดถอยและสหสัมพันธ์ 
4123410 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป      3(0-6-3) 
             ทางสถิติ 
     การฝึกปฏิบัติใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทาง
สถิต ิ การเตร ียมข้อม ูลเพื ่อการว ิเคราะห์ 
ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางสถิติ การจัดการข้อมูล 
การคำนวณค่าสถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์และ
แปลผลข้อมูลทางสถิติ รายงานการวิเคราะห์
ข้อมูล 

     ระบบจำนวนและเลขฐาน การแก้สมการ
และอสมการ ตรรกศาสตร์ พีชคณิตบูลีนและ
วงจรลอจิก ลําดับและอนุกรม เซตและการ
ดำเนินการทางเซต ฟังก์ชันและความสัมพันธ์ 
การนับและความน่าจะเป็น การเรียงสับเปลี่ยน 
การจัดหมู่ พีชคณิตเชิงเส้นและเมทริกซ์ 
4122115  สถิติสำหรับ              1(1-0-2) 
            การวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ ทฤษฎีความ
น่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความ
น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การ
แจกแจงของตัวอย่างและการประมาณค่า ช่วง
แห่งความเชื ่อมั ่นการทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน 
4122116  ปฏิบัติการสถิติ          2(0-4-2) 
         สำหรับการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     การฝึกปฏิบัติใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทาง
สถิติ การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ การ
จัดการข้อมูล การคำนวณค่าสถิติเบื้องต้น การ
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิต ิ การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น
อย่างง่าย รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล 
4121407 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป      3(0-6-3) 
             เพ่ือการคำนวณ 
     การฝึกปฏิบัติใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อ
การคำนวณ  ส ูตรคำนวณและฟังก ์ช ันตัว
ดำเนินการ  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกราฟและ
แผนภูมิ การจัดเรียง จัดกลุ่ม และกรองข้อมูล 
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล 
4123214 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ  1(1-0-2) 
            ขับเคลื่อนธุรกิจ 
     หลักการวิเคราะห์ข้อมูล ความสำคัญของการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ลักษณะของข้อมูล การ
รวบรวมและกลั่นกรองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
ธุรกิจ การนำเสนอภาพข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจและขับเคลื่อนธุรกิจ 
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4123215  ปฏิบัติการการวิเคราะห์ 2(0-4-2) 
            ข้อมูลเพ่ือขับเคลื่อนธรุกิจ 
     ฝึกปฏิบัติใช้ซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางธุรกิจ สร้างรายงานรูปแบบแผงควบคุม 

12 หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี (18 หน่วยกิต) 
4121106 วิชาชีพเทคโนโลยี        3(3-0-6) 
             สารสนเทศ  
     ความสำค ัญของว ิ ชาช ีพ เทคโนโลยี
สารสนเทศ อาช ีพทางด ้ าน เทคโน โลยี
สารสนเทศ คุณลักษณะของนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสร้างทัศนคติที ่ดีต่อวิชาชีพ 
การพัฒนาสมรรถนะ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4121112 การอ่านภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
             สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ทบทวนโครงสร้างประโยค ฝึกหาใจความ
สำคัญและคำสำคัญ การตีความและสรุปความ 
การใช้พจนานุกรมและคำศัพท์สัมพันธ์ ศึกษา
คำศ ัพท ์และสำนวน ฝ ึกอ ่านบทความเชิง
วิชาการและบทความทั่วไปทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝึกอ่านงานเขียนประเภทอ่ืนๆ 
4121113การคิดเชงิสร้างสรรค์เพ่ือ1(1-0-2) 
             การพัฒนานวัตกรรม 
     ความหมายและความสำคัญของความคิด
เชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
ท ักษะและกลยุทธ ์ในการแก ้ไขปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ เครื่องมือสำหรับออกแบบความคิด 
การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ การคิดนอก
กรอบ 
4121114 ปฏิบัติการการคิดเชิง    2(0-4-2) 
             สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม 
     การฝึกปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม การ
เลือกและการวางแผนสร้างนวัตกรรม การ
ส ร ้ า ง แ ล ะ พ ั ฒ น า น ว ั ต ก ร ร ม  ก า ร ห า
ประสิทธิภาพของนวัตกรรม 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี (18 หน่วยกิต) 
4121314 โครงสร้างข้อมูลและ     1(1-0-2) 
             อัลกอริทึม 
     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริทึม สตริง อาร์เรย์ ออบเจ็ค เรคคอร์ด 
พอยต์เตอร์ ลิงค์ลิสต์ โครงสร้างข้อมูลแบบลิสต์ 
โครงสร้างข้อมูลแบบสแตก โครงสร้างข้อมูล
แบบคิว โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ โครงสร้าง
ข้อมูลแบบต้นไม้ การเวียนเกิด อัลกอริทึมที่ใช้
ในการค้นหา อัลกอริทึมที่ใช้ในอินเทอร์เน็ต
สรรพส ิ ่ งการ เร ียงลำด ับ การว ิ เคราะห์
อัลกอริทึม 
4121315 ปฏิบัติการโครงสร้าง    2(0-4-2) 
            ข้อมูลและอัลกอริทึม 
     การฝึกปฏิบัติการวเิคราะห์ วางแผนการ
ประยุกตเ์พื่อแก้ปัญหาโจทย์ทฤษฎีของ
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม โดยใช้
กรณีศึกษา 
4122709 การสื่อสารข้อมูล        1(1-0-2) 
             และเครือข่าย 
     หลักการพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ร ูปแบบการสื ่อสาร 
ส ื ่อกลางและอุปกรณ์สำหร ับการส ื ่อสาร 
ประเภทของเครือข่าย รูปแบบการเช่ือมต่อของ
เครือข่าย แบบจำลองโอเอสไอ  การบริการ
เครือข่าย 
4122710 ปฏิบัติการการสื่อสาร    2(0-4-2) 
             ข้อมูลและเครือข่าย 
     การฝ ึกปฏ ิบ ัต ิการส ื ่อสารข ้อม ูลและ
เครือข่าย การติดตั้งและการจัดการเครือข่าย
เบื้องต้น 
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4122110 การเขียนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
             สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ทบทวนไวยากรณ์พื ้นฐานภาษาอังกฤษ 
ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างประโยคและ
ประโยคตัวอย ่างประเภทต่างๆ ฝ ึกเข ียน
ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยค
ความซ้อน ประโยคความรวมและประโยค
ความซ้อน ศึกษาส่วนประกอบของการเขียน
ย่อหน้า ฝึกเขียนย่อหน้า ศึกษาโครงสร้างของ
การเขียนเรียงความ ฝึกเขียนเรียงความทั่วไป
และที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4123913 การวิจัยด้านเทคโนโลยี  1(1-0-2) 
             สารสนเทศ 
     แนวคิดและหลักการของการวิจ ัย การ
ทบทวนวรรณกรรม การอ้างถึงและการอ้างอิง 
ระเบียบวิธ ีว ิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เครื ่องมือในการวิจ ัย สถิติเบื ้องต้นสำหรับ
งานวิจัย หลักการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
จริยธรรมสำหรับการวิจัย 
4123914 ปฏิบัติการการวิจัยด้าน  2(0-4-2) 
             เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     การฝ ึกปฏิบัต ิการวิจ ัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การ
นําเสนอผลการวิจัย 
4124115 จริยธรรมและกฎหมาย 3(3-0-6) 
             เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     แนวคิดและความสำคัญของจริยธรรมและ
กฎหมาย จริยธรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย
เทคโนโลย ีสารสนเทศ ทร ัพย ์ส ินทางปัญญา 
อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ 
การป้องกันระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา 

4122511 การวิเคราะห์และ         3(3-0-6) 
             ออกแบบระบบ 
     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
กา รกำหนดป ัญหาและค วามต ้ อ ง ก า ร 
แบบจำลองกระบวนการ แบบจำลองข้อมูล 
การออกแบบระบบ การนำระบบไปใช้งานและ
การบำรุงรักษา 
4122117  ทักษะการสื่อสาร        3(2-2-5)  
    ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ทักษะการสื ่อสารภาษาอังกฤษเกี ่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการฟัง การสนทนา
โต้ตอบ การอ่านจับใจความสำคัญ การตีความ 
การเขียนความเร ียง การโต ้ตอบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้สำนวนและคำศัพท์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยใหม่ 
4124115 จริยธรรมและกฎหมาย  3(3-0-6) 
             เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     แนวคิดและความสำคัญของจริยธรรมและ
กฎหมาย จร ิยธรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทาง
ปัญญา อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและ
คอมพิวเตอร์ การป้องกันระบบสารสนเทศ 
กรณีศึกษา 
4123921 การวิจัยด้านเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
             สารสนเทศ 
     แนวคิดและหลักการของการวิจ ัย การ
ทบทวนวรรณกรรม การอ้างถึงและการอ้างอิง 
ระเบียบวิธ ีว ิจ ัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เครื ่องมือในการวิจัย สถิต ิเบื ้องต้นสำหรับ
งานวิจัย หลักการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
จริยธรรมสำหรับการวิจัย 
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13 หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะด้าน  
กลุ่มวชิาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 
วิชาบังคับ 45 หน่วยกิต 
4121503 การเขียนโปรแกรม       3(2-2-5) 
             คอมพิวเตอร์ 1 
     ภาษาสำหรับพัฒนาโปรแกรม ข้ันตอนการ
พัฒนาโปรแกรม การออกแบบโปรแกรมด้วย 
ผ ั งงาน ต ั วแปรและชน ิดของข ้อม ูล  ตั ว
ดำเนินการและนิพจน์ การรับและแสดงผล
ข้อมูล คำสั่งเงื่อนไข คำสั่งวนซ้ำ ฟังก์ชัน การ
ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม การฝึกปฏิบัติ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4121504 การเขียนโปรแกรม       3(2-2-5) 
             คอมพิวเตอร์ 2 
     อาร์เรย์ แฟ้มข้อมูล พอยเตอร์ โครงสร้าง
ข้อมูล ลิงค์ลิสต์ การเชื ่อมต่อกับฐานข้อมูล 
การสร้างโปรแกรมประสานผู้ใช้แบบกราฟิกส์ 
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ การจัดทำ
คู่มือใช้งานโปรแกรม 
 
4121507 โครงสร้างข้อมูล          3(2-2-5) 
             และอัลกอริทึม 
     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริทึม สตริง อาร์เรย์ เรคคอร์ด พอยต์
เตอร์ ล ิงค์ล ิสต์ โครงสร้างข้อมูลแบบลิสต์ 
โครงสร้างข้อมูลแบบสแตก โครงสร้างข้อมูล
แบบคิว โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ โครงสร้าง
ข้อมูลแบบต้นไม้ การเวียนเกิด อัลกอริทึมที่ใช้
ในการค้นหา อัลกอริทึมที่ใช้ในการเรียงลำดับ 
การวิเคราะห์อัลกอริทึม กรณีศึกษา 
4121705 องค์ประกอบและ         3(2-2-5) 
             สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
     หลักการทำงานของเครื ่องคอมพิวเตอร์ 
องค ์ประกอบและโครงสร ้ า งของระบบ
คอมพิวเตอร์ การคำนวณและการแทนรหัส

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะด้าน  
กลุ่มวชิาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 
วิชาบังคับ 33 หน่วยกิต 
4122319 การออกแบบและพัฒนาเว็บ  1(1-0-2) 

     ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง เ ว ็ บ  โ ค ร ง ส ร ้ า ง แ ล ะ
องค์ประกอบของเว็บ แนวทางการออกแบบ
และพัฒนาเว็บ กระบวนการออกแบบและ
พัฒนาเว็บ ภาษาสำหรับการพัฒนาเว็บ การใช้
แบบตัวอักษรและกราฟิกส์สำหรับเว็บ การ
ออกแบบเว็บที่ตอบสนอง เทคโนโลยีสำหรับ
การพัฒนาเว็บ 
4122320 ปฏิบัติการการออกแบบ  2(0-4-2) 
             และพัฒนาเว็บ 
     การฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเว็บ 
การพัฒนาเนื้อหาเว็บท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์เว็บ 
4121316 การออกแบบกราฟิกส์และ 1(1-0-2) 
             แอนิเมชันสำหรับธุรกจิดิจิทัล 
     ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานศิลป์และกราฟิกส์ 
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบกราฟิกส์
และการสร้างภาพเคลื ่อนไหว ขั ้นตอนการ
ออกแบบ การเขียนแบบร่าง การวาดเส้น
กราฟิกส์ การตกแต่งภาพ การจัดองค์ประกอบ
ศิลป ์ การใช ้ส ี  การสร ้างภาพเคล ื ่อนไหว 
ประยุกต์งานกราฟิกส์เพื่อการผลิตสื่อสำหรับ
ธุรกิจ 
4121317 ปฏิบัติการการออกแบบ 2(0-4-2) 
  กราฟิกส์และแอนิเมชนัสำหรับธุรกิจดิจิทัล 
     การฝึกปฏิบัติการออกแบบกราฟิกส์และ
การสร ้างภาพเคล ื ่อนไหว การออกแบบ
กระดานเรื่องราว การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การ
อ อ ก แ บ บ อ ิ น โ ฟ ก ร า ฟ ิ ก ส์  ก า ร ส ร ้ า ง
ภาพเคลื่อนไหว การออกแบบกราฟิกส์สำหรับ
สื่อดิจิทัล การเผยแพร่ผลงาน 
 

 



มคอ.2 
 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดสุิต    153 
 

ลำดับ
ที ่

หลักสูตรเดิม 
(พ.ศ. 2560) 

การแก้ไขในหลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ. 2565) 

หมายเหตุ 

ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและ
โครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์ โครงสร้าง
และการทำงานของระบบหน่วยความจำ 
อุปกรณ์รับเข้า/ส่งออก และอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูล สถาปัตยกรรมของชุดคำสั่ง ลักษณะ
สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบขนาน การ
ฝึกปฏิบัติประกอบและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
4122213 การจัดการฐานข้อมูล    1(1-0-2) 
     หลักการพื้นฐานของการจัดการฐานข้อมูล 
องค์ประกอบของระบบการจัดการฐานข้อมูล 
สถาปัตยกรรมของระบบการจัดการฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ แบบจำลองข้อมูล การออกแบบ
และพัฒนาฐานข้อมูล การทำให้เป็นบรรทัด
ฐาน พจนานุกรมข้อมูล 
4122214 ปฏิบัติการการจัดการ    2(0-4-2) 
             ฐานข้อมลู 
     การฝึกปฏิบัติการจัดการฐานข้อมูล การ
สร้างตาราง  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ตาราง การกรองข้อมูลในตาราง การสร้าง
ฟอร์ม การค้นหาและสอบถามข้อมูล การสร้าง
รายงาน การสร ้างมาโคร การนำเข้าและ
ส่งออกข้อมูล 
4122317 ระบบปฏิบัติการ          1(1-0-2) 
     โครงสร้างการทำงานของระบบปฏิบัติการ 
การจัดการกระบวนการของหน่วยประมวลผล
กลาง การจัดการหน่วยความจำ การจัดการ
หน่วยเก็บข้อมูล ระบบความมั ่นคง ระบบ
กระจาย 
4122318 ปฏิบัติการระบบ          2(0-4-2) 
             ปฏิบัติการ 
     การฝ ึกปฏ ิบ ัต ิการต ิดต ั ้ งและจ ัดการ
ระบบปฏิบัติการ การจัดการหน่วยความจำ 
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ข อ ง
ระบบปฏิบัติการ 
4122319 การออกแบบ               1(1-0-2) 
             และพัฒนาเว็บ 

4121318  การเขียนโปรแกรม      1(1-0-2) 
     หลักการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบ
อัลกอริทึม การนำเสนออัลกอริทึมด้วยการ
เขียนผังงาน ภาษาสำหรับการพัฒนาโปรแกรม 
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม เครื่องมือสำหรับ
พัฒนาโปรแกรม ตัวแปรและชนิดของข้อมูล ตัว
ดำเนินการและนิพจน์ คำสั่งรับและแสดงผล 
คำสั่งเงื่อนไข คำสั่งวนซ้ำ ฟังก์ชัน และการใช้
งานแฟ้มข้อมูลเบื้องต้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษาใดภาษาหนึ่ง 
4121319  ปฏิบัติการ                2(0-4-2) 
             การเขียนโปรแกรม 
     การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ การออกแบบ
และการเขียนอัลกอริทึม การใช้โปรแกรม                   
ในการนำเสนอผังงาน และฝึกปฏิบัติในการ
เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษา
ใดภาษาหนึ่ง ผ่านโจทย์และกรณีศึกษา 
4122213 การจัดการฐานข้อมูล    1(1-0-2) 
     หลักการพื้นฐานของการจัดการฐานข้อมูล 
องค์ประกอบของระบบการจัดการฐานข้อมูล 
สถาปัตยกรรมของระบบการจัดการฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ แบบจำลองข้อมูล การออกแบบ
และพัฒนาฐานข้อมูล การทำให้เป็นบรรทัด
ฐาน พจนานุกรมข้อมูล 
4122214 ปฏิบัติการการจัดการ    2(0-4-2) 
             ฐานข้อมลู 
     การฝึกปฏิบัติการจัดการฐานข้อมูล การ
สร้างตาราง  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ตาราง การกรองข้อมูลในตาราง การสร้าง
ฟอร์ม การค้นหาและสอบถามข้อมูล การสร้าง
รายงาน การสร ้างมาโครงการนำเข ้าและ
ส่งออกข้อมูล 
4121603  การเป็นผู้ประกอบการ  1(1-0-2) 
             พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ 
     แนวคิดและหลักการเป็นผู้ประกอบการ
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดในการสร้าง



มคอ.2 
 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดสุิต    154 
 

ลำดับ
ที ่

หลักสูตรเดิม 
(พ.ศ. 2560) 

การแก้ไขในหลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ. 2565) 

หมายเหตุ 

     ป ร ะ เ ภ ทขอ ง เ ว ็ บ  โ ค ร ง ส ร ้ า ง แ ล ะ
องค์ประกอบของเว็บ แนวทางการออกแบบ
และพัฒนาเว็บ กระบวนการออกแบบและ
พัฒนาเว็บ ภาษาสำหรับการพัฒนาเว็บ การใช้
แบบตัวอักษรและกราฟิกส์สำหรับเว็บ การ
ออกแบบเว็บที่ตอบสนอง เทคโนโลยีสำหรับ
การพัฒนาเว็บ 
4122320 ปฏิบัติการการออกแบบ 2(0-4-2) 
             และพัฒนาเว็บ 
     การฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเว็บ 
การพัฒนาเนื้อหาเว็บที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์เว็บ 
4122511 การวิเคราะห์และ         3(3-0-6) 
             ออกแบบระบบ 
     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ก า รกำหนดป ัญหาและความต ้ อ งการ 
แบบจำลองกระบวนการ แบบจำลองข้อมูล 
การออกแบบระบบการนำระบบไปใช้งานและ
การบำรุงรักษา 
4122621 การออกแบบปฏิสัมพันธ์1(1-0-2) 
             ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
     แนวคิดและหลักการของปฏิสัมพันระหว่าง
มนุษย์และคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ความ
ต้องการและพฤติกรรมของมนุษย์ อุปกรณ์รับ
ข ้อม ูลเข ้าและอ ุปกรณ์แสดงผล ร ูปแบบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
ทฤษฎีสี การยศาสตร์ เทคโนโลยีและระบบ
สำหรับผู้บกพร่องในการรับรู้ 
4122622 ปฏิบัติการการออกแบบ 2(0-4-2) 
     ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ 
     คอมพิวเตอร์ 
     การฝ ึกปฏ ิบ ัต ิการออกแบบปฏิส ัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบส่วน
ต่อประสานกับผู้ใช้ การประเมินผลการออกแบบ
ปฏิส ัมพันธ ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  

พาณ ิชย ์อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ ให ้สอดคล ้องกับ
สถานการณ์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสและ
ความเป็นไปได้ในการประกอบการพาณิชย์
อิเล ็กทรอนิกส์ การพัฒนาแผนธุรก ิจ การ
ว ิ เ ค ร า ะห ์ ส ถ านกา รณ ์ ธ ุ ร ก ิ จพ า ณ ิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ตลาด ลูกค้า คู่แข่ง 
การเล ือกตลาดเป ้าหมาย การขนส ่ง การ
ประเมินศักยภาพ และความสามารถในการทำ
กำไร การเปรียบเทียบทางธุรกิจที ่เก ิดจาก
พาณ ิชย ์อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  การว ัดและการ
ประเมินผล กฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง และภาษี
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
4121604  ปฏิบัติการการเป็น       2(0-4-2) 
             ผู้ประกอบการพาณิชย ์
             อิเล็กทรอนิกส ์
     การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการด้าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแผนธุรกิจ 
การใช้เครื่องมือของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
การใช ้แพลตฟอร ์มพาณิชอ ิเล ็กทรอนิกส์
สมัยใหม่ การวิเคราะห์การตลาดด้วยโปรแกรม
ธุรกิจอัจฉริยะ กรณีศึกษา 
4122319  การออกแบบ        1(1-0-2) 
             และพัฒนาเว็บ 
     ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง เ ว ็ บ  โ ค ร ง ส ร ้ า ง แ ล ะ
องค์ประกอบของเว็บ แนวทางการออกแบบ
และพัฒนาเว ็บกระบวนการออกแบบและ
พัฒนาเว็บ ภาษาสำหรับการพัฒนาเว็บ การใช้
แบบตัวอักษรและกราฟิกส์สำหรับเว็บ การ
ออกแบบที่ตอบสนอง เทคโนโลยีสำหรับการ
พัฒนาเว็บ 
4122320 ปฏิบัติการการออกแบบ  2(0-4-2) 
            และพัฒนาเว็บ 
     การฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเว็บ 
การพัฒนาเนื้อหาเว็บที่ทุกคนสามารถเข้าถงึได้ 
การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์เว็บ 
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4122623 การออกแบบกราฟิกส์   1(1-0-2) 
             สำหรับงานมัลติมีเดีย 
     การใช้คอมพิวเตอร ์เพ ื ่องานออกแบบ
กราฟิกส์ ขั ้นตอนการออกแบบ การเขียนผัง
ความคิด การเข ียนแบบร่าง การวาดเส้น
กราฟิกส์ การตกแต่งภาพ การจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ การใช้สี การสร้างภาพเคลื่อนไหว 
4122624  ปฏิบัติการการออกแบบ2(0-4-2) 
              กราฟิกส์สำหรับงานมัลติมีเดีย 
     การฝ ึกปฏ ิบ ัต ิการออกแบบกราฟ ิกส์
สำหรับงานมัลติมีเดีย การออกแบบตัวอักษร 
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบอินโฟ
กราฟิกส ์  การสร ้างภาพเคล ื ่อนไหว การ
เผยแพร่ผลงาน 
4122709 การสื่อสารข้อมูล        1(1-0-2) 
             และเครือข่าย 
     หลักการพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รูปแบบการสื ่อสาร 
ส ื ่อกลางและอุปกรณ์สำหร ับการส ื ่อสาร 
ประเภทของเครือข่าย รูปแบบการเชื ่อมต่อ
ของเครือข่าย แบบจำลองโอเอสไอ  การบริการ
เครือข่าย 
4122710 ปฏิบัติการการสื่อสาร    2(0-4-2) 
             ข้อมูลและเครือข่าย 
     การฝ ึกปฏ ิบ ัต ิการส ื ่อสารข ้อม ูลและ
เครือข่าย การติดตั้งและการจัดการเครือข่าย
เบื้องต้น 
4122711 การออกแบบและ        1(1-0-2) 
             การจัดการเครือข่าย 
     ภาพรวมของการออกแบบและการจัดการ
เครือข่าย เครือข่ายองค์การ การออกแบบ
เครือข่าย โพรโทคอลการจัดการเครือข่าย การ
จัดการอุปกรณ์เครือข่าย หลักการความมั่นคง
ของเครือข่าย เครื่องมือในการจัดการเครือข่าย
และการประยุกต์ใช้ 

4122330  การพัฒนาสื่อดิจิทัล     1(1-0-2) 
             คอนเทนต ์
     ศึกษา ค้นคว้า รูปแบบของเนื้อหาดิจิทัล 
การวิเคราะห์ลักษณะและพฤติกรรมการใช้สื่อ
ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อ
นำไปใช้ประกอบการวางแผนการสร้างเนื้อหา 
การเขียนผังแสดงแนวความคิดของเนื้อหา การ
เขียน และการเล่าเรื่องสำหรับสื่อดิจิทัล 
4122331 ปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ 2(0-4-2) 
             ดิจิทัลคอนเทนต์ 
     การฝึกปฏิบัติเขียนเล่าเรื่องสำหรับสื่อดิจิทัล 
สร้างภาพสื ่อความหมาย ป้ายโฆษณา อินโฟ
กราฟิกส์ ภาพเคลื่อนไหว ไวรัลคลิปด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ 
4122332แพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจ1(1-0-2) 
     แนวคิดของแพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์ กลยุทธการส่งเสริม
ธุรกิจและการบริการ การโฆษณาธุรกิจโดยใช้
แพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจ 
4122333  ปฏิบัติการแพลตฟอร์ม  2(0-4-2) 
            ส่งเสริมธุรกิจ 
     ฝึกปฏิบัติการนำแพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจ
ประเภทต่างๆ ไปใช้ในการส่งเสริมธุรกิจจำลอง 
ว ิ เคราะห ์ เปร ียบเท ียบข ้อด ี  ข ้อด ้อยของ
แพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจ พัฒนาแพลตฟอร์ม
ส่งเสริมธุรกิจจำลอง 
4122223  ข้อมูลขนาดใหญ่       1(1-0-2) 
             เพ่ือธุรกิจ 
     ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์และภาษาเอสคิวแอลสำหรับสอบถาม
ในสภาพแวดล ้อมของข ้อม ูลขนาดใหญ่  
เทคโนโลยีและเครื่องมือเกี่ยวกับข้อมูลขนาด
ใหญ่ การประมวลผลแบบกระจาย ระบบ
แฟ้มข้อมูลแบบกระจาย การจัดข้อมูลขนาด
ใหญ่ หลักการและวิธีวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  
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4122712 ปฏิบัติการการออกแบบ 2(0-4-2) 
             และการจัดการเครือข่าย  
     การฝึกปฏิบัติการออกแบบและการจัดการ
เครือข่าย การจัดการอุปกรณ์เครือข่าย ความ
มั่นคงของเครือข่าย 
4123113ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ1(1-0-2) 
     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
โคร งสร ้ า งองค ์ ก ารและประ เภทระบบ
สารสนเทศ  การวางแผนกลย ุทธ ์ระบบ
สารสนเทศ ความมั ่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4123114 ปฏิบัติการระบบ         2(0-4-2) 
             สารสนเทศทางธุรกิจ 
     การฝึกปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ ได้แก่ ระบบสารสนเทศทรัพยากร
มนุษย์ ระบบการจัดการเพื่อการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์  ระบบวางแผนทรัพยากรองค์การ 
ระบบสารสนเทศจัดการโซ่อุปทาน 
 
4123323 การพัฒนาฐานข้อมลู    1(1-0-2) 
             บนเว็บ 
     แนวคิดและหลักการพัฒนาฐานข้อมูลบน
เว็บ ภาษาที่ทำงานบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ภาษา
สอบถามที ่เป็นโครงสร้างข้อมูล โปรแกรม
จำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
4123324 ปฏิบัติการการพัฒนา    2(0-4-2) 
              ฐานข้อมูลบนเว็บ 
     การฝึกปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ 
การออกแบบส่วนตดิต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบ 
ไดนามิก การติดต ่อระบบฐานข้อมูล การ
จัดการคุกกี้และช่วงเวลาสื่อสาร ความมั่นคง
ของเว็บ 
4123663 การบริหารฐานข้อมูล    1(1-0-2) 
     หลักการบริหารฐานข้อมูล การปรับแต่ง
ประสิทธิภาพฐานข้อมูล บูรณภาพของข้อมูล

เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อ
ธุรกิจ 
4122224  ปฏิบัติการ              2(0-4-2) 
             ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือธุรกิจ 
     ปฏิบัติเกี่ยวกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
จัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และภาษาเอสคิว
แอลสำหรับสอบถามในสภาพแวดล้อมของ
ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีและเครื ่องมือ
เกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ การประมวลผลแบบ
กระจายฮาดูป ระบบแฟ้มข้อมูลแบบกระจาย
ฮาดูป การจัดข้อม ูลขนาดใหญ่ด ้วยฮาดูป 
หลักการและวิธ ีว ิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  
เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การ
ประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
ชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อธุรกิจ 
4122334  การพัฒนาเว็บ           1(1-0-2) 
             แอปพลิเคชัน 
     แนวคิดทฤษฎีและหลักการพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชันสมัยใหม่ ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชัน ภาษาสอบถามที่เป็นโครงสร้างข้อมูล 
โปรแกรมจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
4122335 ปฏิบัติการการพัฒนา    2(0-4-2) 
            เว็บแอปพลิเคชัน 
     การฝึกปฏิบัติการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
การส่งและรับข้อมูลบนเว็บ การสร้างเว็บแบบ
ไดนามิก เชื่อมต่อและจัดการกับฐานข้อมลูเว็บ 
ใช้งานระบบจัดการเว็บโฮสติ้ง การควบคุมเวอร์
ช่ันการเขียนโปรแกรม 
4122627  การตลาดดิจิทัล         1(1-0-2) 
     ร ูปแบบของช ่องทางการตลาดด ิจ ิทัล 
บทบาท หน ้าท ี ่ และการพ ัฒนาช ่องทาง
การตลาดดิจิทัลแต่ละรปูแบบ การใช้เทคโนโลยี
สำหรับทำการตลาดดิจิทัล การคัดเลือก การ
ประเมินผล การควบคุมช่องทางการตลาด
ดิจิทัล และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
จัดการช่องทางการตลาดดิจิทัล การเงินดิจิทัล 
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และความปลอดภัยของฐานข้อมูล การสำรอง
ข้อมูลและการกู ้คืน การจัดการข้อมูลและ
หน่วยเก็บข้อมูล การจัดการทรานแซกชั่นและ
การควบคุมภาวะพร้อมกัน การจัดการผู้ใช้ 
ภาษาสอบถาม เคร ื ่องม ือในการบร ิหาร
ฐานข้อมูล 
4123664 ปฏิบัติการการบริหาร    2(0-4-2) 
             ฐานข้อมลู 
     การฝึกปฏิบัติการบริหารฐานข้อมูล การ
จัดการความปลอดภัยของฐานข้อมูล การ
สำรองข้อมูลและการกู้คืน การจัดการข้อมูล
และหน่วยเก็บข้อมูล การจัดการผู้ใช้ 

4122628  ปฏิบัติการ                2(0-4-2) 
             การตลาดดิจิทัล 
     ศึกษาและปฏิบัต ิเกี ่ยวกับหลักการของ
การตลาดดิจิทัล สถานการณ์ทางการตลาดการ
วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภค
ยุคดิจิทัล บทบาทของการตลาดดิจิทัลกับการ
สื่อสาร กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ 
การออกแบบและสร้างร ้านค้าดิจ ิท ัล การ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ยุคดิจิทัล การใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์และสื่อสมัยใหม่ 
4123512 เทคโนโลยีสารสนเทศ    1(1-0-2) 
   สำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
     ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื ่อสารที ่มีต่อระบบการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน ศึกษาองค์ประกอบการ
การนำนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้แก่ ระบบฮาร ์แวร ์ ซอฟแวร ์ เคร ือข่าย
สมัยใหม่ เทคโนโลยีการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้
สำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มี
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดีสปรับชัน อีก
ทั้งศึกษากลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อ
รองรับการเป็นดิจิทัลโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ในระดับโลก 
4123513 ปฏิบัติการเทคโนโลยี     2(0-4-2) 
             สารสนเทศสำหรับการจัดการ 
             โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
     การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการโลจิสต ิกส ์และโซ ่อ ุปทาน การ
ประยุกต์ใช้และปฎิบัติการระบบการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน  ระบบซอฟแวร์จัดการ
ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์
และการกระจายสินค้า ได้แก่ ซอฟแวร์ระบบ
การจัดการขององค์กร (ERP) ระบบการบริหาร
จัดการด้านการกระจายสินค้า(DIMS) ระบบ
Routing Software ร ะ บ บ ก า รจ ั ด ก า ร โ ซ่
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อุปทาน(SCS) ระบบแลกเปลี ่ยนข้อมูลทาง
อิเล ็กทรอนิกส์(EDI) ระบบการแลกเปลี ่ยน
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ระบบรหัสแท่ง ระบบ
อุปกรณ์ตรวจสอบและติดตามสินค้าด้วยคลื่น
ความถี่วิทยุแบบไร้สาย (RFID) และระบบการ
บร ิหารคล ังส ินค ้า (WMS) การเช ื ่อมโยง
ฐานข้อมูลของการไหลของกิจกรรมโลจิสติกส์
และ โซ่อุปทานทั้งระบบ การแบ่งปันข้อมูล ณ 
จุดขายร่วมกันกับธุรกิจท้ังหมดในโซ่อุปทาน 
 

14 หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะด้าน  
กลุ่มวชิาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
4123325 การพัฒนาโปรแกรม     3(2-2-5) 
             ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที ่
     แนวคิดและหลักการการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สถาปัตยกรรม
และระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เคลื ่อนที่ 
เคร ื ่องม ือและภาษาท ี ่ ใช ้สำหร ับพ ัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การ
ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ การ
เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การทดสอบการใช้งาน 
การเผยแพร่โปรแกรม การฝึกปฏิบัติพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
4123510 การจัดการโครงการด้าน 3(3-0-6) 
             เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ภาพรวมของการจัดการโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การ
เร ิ ่มต้นและวางแผนดำเนินการโครงการ การ
ประเม ินและค ัดเล ือกโครงการ การบร ิหาร
งบประมาณโครงการ การบร ิหารตารางการ
ทำงาน การบริหารทรัพยากร การบริหารความ
เสี ่ยง การบริหารคุณภาพโครงการ การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง การควบคุมโครงการ 

หมวดวชิาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะด้าน  
กลุ่มวชิาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
4123677 การทดสอบซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 
     แนวคิดและหลักการทดสอบซอฟต ์แวร์  
มาตรฐานการทดสอบซอฟต์แวร์ วงจรชีวิตของ
การทดสอบซอฟต์แวร์ แผนการทดสอบซอฟต์แวร์ 
ว ิธ ีการทดสอบซอฟต์แวร์ ระดับการทดสอบ
ซอฟต์แวร์ รูปแบบของการทดสอบซอฟต์แวร์ 
กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการ
ทดสอบซอฟต์แวร์ เครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์ 
การฝึกปฏิบัติทดสอบซอฟต์แวร์ 
4123915 สัมมนาด้านเทคโนโลยี   3(0-6-3)  
             สารสนเทศ 
      การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานด้าน
เทคโนโลย ีสารสนเทศ การน ําเสนอและ
อภิปรายในหัวข้อที ่น ่าสนใจทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจ ัดส ัมมนาและการเข ียน
รายงานทางวิชาการ 
4123325 การพัฒนาโปรแกรม     3(2-2-5) 
             ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที ่
     แนวคิดและหลักการการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สถาปัตยกรรม
และระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เคลื ่อนที่ 
เคร ื ่ องม ือและภาษาท ี ่ ใช ้สำหร ับพ ัฒนา
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4123511 การวิเคราะห์และ         3(3-0-6) 
             ออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ 
     นิยามและคุณสมบัติของภาษาเชิงอ็อบ
เจกต์ การออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ แนวความคิด
และเทคนิคของการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบ
เจกต์ การสร้างและการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงอ็
อบเจกต์และโปรแกรมประยุกต์ หลักการของ
เทคโนโลย ี เช ิงอ ็อบเจกต์ ร ูปแบบจำลอง
ความสัมพันธ์เชิงอ็อบเจกต์ รูปแบบจำลอง
พฤติกรรมเชิงอ็อบเจกต์ วิธีการและเทคนิคของ
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์ ภาษา
โปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 
4123665 การประมวลผล          3(2-2-5) 
             แบบกลุ่มเมฆ 
     แนวคิดและหลักการการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบ 
กลุ ่มเมฆ การบริการบนระบบการประมวลผล
แบบกลุ ่มเมฆ ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที ่ ใช้
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เทคโนโลยีเสมือนจริง 
ความมั่นคงของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การ
ประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
4123666 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส   3(2-2-5) 
     แนวค ิดและหลักการของเว ็บเซอร ์วิส 
สถาปัตยกรรมเว็บเซอร์วิส องค์ประกอบของ
เว ็บเซอร ์ว ิส  มาตรฐานของเว ็บเซอร ์วิส 
สถาปัตยกรรมเชิงบร ิการ เทคโนโลยีเว็บ
เซอร์วิส ภาษาที่ใช้อธิบายเว็บเซอร์วิส การฝึก
ปฏิบัติพัฒนาเว็บเซอร์วิส 
4123667การพาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส์3(2-2-5) 
     หลักการของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
แ บ บ จ ำ ล อ ง ท า ง ธ ุ ร ก ิ จ ข อ ง พ า ณ ิ ช ย์
อ ิ เล ็กทรอนิกส ์   โครงสร ้างพ ื ้นฐานและ
เครื่องมือของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
ความมั ่นคงของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หลักการการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของ
การพาณิชย ์อ ิเล ็กทรอนิกส์ การชำระเงิน

โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การ
ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ การ
เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การทดสอบการใช้งาน 
การเผยแพร่โปรแกรม การฝึกปฏิบัติพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
4122629  การพัฒนาเว็บไซต์      3(2-2-5) 
             แบบครบวงจร  
     แนวคิดทฤษฎี หลักการพัฒนาเว็บไซต์ส่วน
ติดต่อผู ้ใช้ และระบบจัดการเว็บไซต์ การ
ออกแบบเว็บไซต์ ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บไซต์
ส่วนติดต่อผู้ใช้ และระบบจัดการเว็บไซต์ ภาษา
สอบถามที ่เป็นโครงสร้างข้อมูล การสำรอง
ข้อมูล การนำไปใช้ การทดสอบระบบ การ
ควบคุมเวอร์ช่ันการเขียนโปรแกรม 
4122630  การพัฒนาปัญญา       3(2-2-5) 
             ประดิษฐ์โต้ตอบอัจฉริยะเพ่ือธุรกิจ 
     ศ ึ กษาทฤษฎ ี  และแนวค ิ ด เก ี ่ ย วกั บ
ปัญญาประดิษฐ์โต้ตอบอัตโนมัติ องค์ประกอบ 
ประเภท การกำหนดเป้าหมาย พื้นที่และช่องทาง
ในการสื่อสาร ผังการโต้ตอบ เครื่องมือสำหรับการ
พัฒนาปัญญาประดิษฐ์โต้ตอบอัตโนมัติ หลักการ
บร ิหารความส ัมพ ันธ ์ล ูกค ้า การว ิ เคราะห์
ออกแบบ การสร ้างปัญญาประดิษฐ ์โต ้ตอบ
อัตโนมัติเพื่อการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การ
ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์โต้ตอบอัตโนมัติ
สำหรับงานธุรกิจ 
4122631  การพัฒนานวัตกรรม    3(2-2-5) 
             สร้างสรรค์ 
     แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม การ
นำองค์ความรู้เดิมมาบูรณาการ การสร้างองค์
ความร ู ้ ใหม ่  การพ ัฒนาเทคโนโลย ี และ
ผลิตภัณฑ์ในเชิงสร้างสรรค์ การสร้างชิ้นงานที่
เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ จากทฤษฎี วิเคราะห์
ผลกระทบของช้ินงานท่ีสร้างขึ้น 
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อิเล ็กทรอนิกส์ ประเด็นด้านกฎหมายและ
จริยธรรมในการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การ
ฝึกปฏิบัติพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
กรณีศึกษา 
4123668การจดัการธุรกิจออนไลน3์(2-2-5) 
     แนวค ิดและหล ักการธ ุรก ิจออนไลน์  
พฤติกรรมผู้บริโภค การเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ 
การสร้างโฆษณาออนไลน์ การติดตามและ
วัดผลโฆษณาออนไลน์ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเครื ่องมือค้นหา การทำวิจัยด้านธุรกิจ
ออนไลน์ 
4123669 การตลาดบนอุปกรณ์    3(2-2-5) 
             เคลื่อนที่ 
     แนวคิดและหลักการของการตลาดบน
อุปกรณ์เคลื ่อนที ่ การโฆษณาบนอุปกรณ์
เคลื ่อนที ่ การส่งเสริมการขายบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ค ้ นหาบนอ ุปกรณ ์ เ คล ื ่ อนท ี ่  พาณ ิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จของการตลาดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
เทคโนโลย ีสำหร ับการตลาดบนอ ุปกรณ์
เคลื่อนที่ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนอุปกรณ์
เคล ื ่อนที ่  การฝ ึกปฏ ิบ ัต ิทำการตลาดบน
อุปกรณ์เคลื่อนที ่
4123670 เทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5) 
  สำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
     แนวคิดและหลักการของระบบโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน ระบบสนับสนุนโลจิสตกิส์
และโซ ่อ ุปทานแบบบูรณาการ เทคโนโลยี
สำหรับระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การ
ประย ุกต ์ใช ้ เทคโนโลย ีสารสนเทศในการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
4123671 การผลิตสื่อวีดิทัศน์      3(2-2-5) 

4122711  การออกแบบและการ  1(1-0-2) 
             จัดการเครือข่าย 
     ภาพรวมของการออกแบบและการจัดการ
เครือข่าย เครือข่ายองค์การ การออกแบบ
เครือข่าย โพรโทคอลการจัดการเครือข่าย การ
จัดการอุปกรณ์เครือข่าย หลักการความมั่นคง
ของเครือข่าย เครื่องมือ 
ในการจัดการเครือข่ายและการประยุกต์ใช้ 
4122712  ปฏิบัติการการออกแบบ 2(0-4-2) 
              และการจัดการเครือข่าย 
     การฝึกปฏิบัติการออกแบบและการจัดการ
เครือข่าย การจัดการอุปกรณ์เครือข่าย ความ
มั่นคงของเครือข่าย 
4123331 การโปรแกรม             3(3-0-6) 
             และคำนวณ เชิงควอนตัม 
     ควอนตัมฟิส ิกส ์พ ื ้นฐาน หลักการและ
ค ุณสมบัต ิของค ิวบิต การประมวลผลเชิง
ควอนต ัม ระบบไบพาร ์ไทท์ด ๊อยซ์จอสซา
อัลกอริทึม โกรเวอร์อัลกอริทึม ชอร์อัลกอริทึม 
เคร ื ่องม ือโปรแกรมควอนต ัม การลงมือ
ทำด๊อยซ์จอสซาอัลกอริทึมและควอนตัมเทเล
พอร์ต 
4123514  ภาษาจีนสำหรับ         3(3-0-6) 
             ธุรกิจดิจิทัล 
     ฝึกทักษะภาษาจีนกลางเบื้องต้นเกี ่ยวกับ
การฟัง พูด อ่าน เขียน สำนวน คำศัพท์ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เขียนจดหมายอิเล็กทรอนกิส์
โดยจำลองสถานการณ์ของธุรกิจประเภทต่างๆ 
โดยใช้ภาษาจีนกลาง 
4123216 การทำเหมืองข้อมูล      1(1-0-2) 
     ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับการทำเหมือง
ข้อมูล แนวคิดและหลักการของการทำเหมือง
ข ้อม ูล  ค ุณล ักษณะและชน ิดของข ้อมู ล 
ส ถ า ป ั ต ย ก ร ร ม ก า ร ท ำ เ ห ม ื อ ง ข ้ อ มู ล 
กระบวนการจัดเตร ียมข้อม ูล เทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างโมเดล เทคนิคการ
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     ห ล ั ก ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ย ี ข อ ง
ภาพเคลื่อนไหวในระบบดิจิทัล กระบวนการ
ผลิตสื่อวีดิทัศน์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรียงลำดับภาพ เสียง การเพิ่มเทคนิค
ภาพ การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ และ 
3 มิติ การฝึกปฏิบัติผลิตสื่อวีดิทัศน์ 
4123672 การจัดการสื่อมัลติมีเดีย 3(3-0-6) 
             สำหรับอีเลิร์นนิ่ง 
     ป ร ะ เภทและองค ์ ป ร ะกอบขอ งสื่ อ
มัลติมีเดีย ทฤษฎีการสื่อสาร สื ่อปฏิสัมพันธ์ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ องค์ประกอบของอีเลิร์นนิ่ง 
การวิเคราะห์และประเมินการใช้สื่อมัลติมีเดีย 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ 
4123673 การจัดการสื่อสังคม      3(3-0-6) 
     แนวคิดและหลักการของสื่อสังคม ประเภท
ของสื่อสังคม สื่อสังคมภายในองค์กร สื่อสังคม
กับการตลาด เครื ่องมือการจัดการสื่อสังคม 
ส ่วนต ่อประสานโปรแกรมประย ุกต ์  การ
วิเคราะห์และการตรวจสอบสื่อสังคม  แนวโน้ม
ของสื่อสังคมในอนาคต กรณีศึกษา 
4123674 การทำเหมืองข้อมูล      3(2-2-5) 
     แนวคิดและหลักการของการทำเหมือง
ข ้อม ูล  ค ุณล ักษณะและชน ิดของข ้อมูล 
ส ถ า ป ั ต ย ก ร ร ม ก า ร ท ำ เ ห ม ื อ ง ข ้ อ มู ล 
กระบวนการจัดเตรียมข้อมูล เทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างโมเดล เทคนิคการ
ประเมินผลโมเดล การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เครือข่ายสังคม การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 
โปรแกรมสำหรับการทำเหมืองข้อมูล การฝึก
ปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมประยุกต์ 
4123675 ความมั่นคงด้าน          3(2-2-5) 
             ระบบสารสนเทศ 
     แนวคิดและหลักการของความมั่นคงด้าน
ระบบสารสนเทศ ภัยคุกคาม รูปแบบและ
เทคนิคในการบุกรุกระบบสารสนเทศ เครื่องมือ
และเทคนิคต่างๆ สำหรับจัดการความมั่นคง

ประเมินผลโมเดล โปรแกรมสำหรับการทำ
เหมืองข้อมูล 
4123217 ปฏิบัติการการทำเหมือง 2(0-4-2) 
             ข้อมูล 
     การฝ ึกปฏ ิบ ั ต ิ การ ใช ้ งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การสร้างโมเดล การประเมินผล การ
ประยุกต์ใช้งานการทำเหมืองข้อมูลผ่านโจทย์ 
และกรณีศึกษา 
4123218  ความมั่นคงด้าน         1(1-0-2) 
             สารสนเทศ 
     พื้นฐานด้านความมั่นคงด้านสารสนเทศ ภัย
คุกคาม รูปแบบและเทคนิคในการบุกรุกระบบ
สารสนเทศ เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ สำหรับ
จัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศ ไฟร์
วอลล์ ระบบตรวจจับการบุกรุก เทคนิคการ
เข ้ า รห ั สและถอดรห ัสข ้ อม ู ล  การก ู ้ คืน
สารสนเทศ และมาตรฐานด้านความมั่นคงของ
ระบบสารสนเทศ 
4123219 ปฏิบัติการความมั่นคง   2(0-4-2) 
             ด้านสารสนเทศ 
     การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์จุดอ่อน ความ
เสี่ยงด้านภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ การ
ใช้เครื่องมือสำหรับการจัดการความมั่นคงของ
ระบบสารสนเทศ ไฟร์วอลล์ ระบบตรวจจับการ
บุกรุก การเข้าและถอดรหัสข้อมูล และการกู้
คืนของระบบสารสนเทศ 
4123220วิทยาการข้อมูลเพ่ือธุรกิจ3(2-2-5) 
     ข้อมูลและแหล่งข้อมูลทางธุรกิจ ภาษา
โปรแกรมและเครื่องมือ การได้มาซึ่งข้อมูลทาง
ธุรกิจ รูปแบบของข้อมูล การเตรียมข้อมูล การ
รวมข้อมูล การแปลงข้อมูล การทำความสะอาด
และการจัดระเบียบข้อมูล การสร้างโมเดลการ
ทำนาย การวิเคราะห์การปฏิบัติงานของโมเดล 
การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
ธุรกิจ การสร้างแผนภาพข้อมูล เทคนิคและงาน
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ด้านสารสนเทศ เทคโนโลยีไฟร์วอลล์ ระบบ
ป้องกันการตรวจจับการบุกรุก เทคนิคการ
เข้ารหัสและถอดรหัสล ับ การกู ้ค ืนข้อมูล 
นโยบายความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรฐานความมั่นคงของสารสนเทศ การฝึก
ปฏ ิบ ัต ิตรวจสอบความม ั ่นคงของระบบ
สารสนเทศ 
4123676 ระบบการวางแผน      3(2-2-5) 
             ทรัพยากรองค์การ 
     ความรู้ทั ่วไปเกี ่ยวกับระบบการวางแผน
ทรัพยากรองค์การ เทคโนโลยีการวางแผน
ทรัพยากรองค์การ การวางแผนทรัพยากร
องค์การและกระบวนการทางธุรกิจ วงจรชีวิต
ของการวางแผนทร ัพยากรองค ์การ การ
วางแผนและการเลือกซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
กรณีศ ึกษาและการประยุกต ์ใช ้ระบบการ
วางแผนทรัพยากรองค์การสำหรับระบบงาน
ทางธุรกิจ การฝึกปฏิบัติใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
เพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์การ 
4123677 การทดสอบซอฟต์แวร์   3(2-2-5) 
     แนวคิดและหลักการทดสอบซอฟต์แวร์ 
มาตรฐานการทดสอบซอฟต์แวร์ วงจรชีวิตของ 
การทดสอบซอฟต ์แวร ์  แผนการทดสอบ
ซอฟต์แวร์ วิธีการทดสอบซอฟต์แวร์ ระดับการ
ทดสอบซอฟต์แวร์ รูปแบบของการทดสอบ
ซอฟต์แวร์ กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ การ
บริหารจัดการทดสอบซอฟต์แวร์ เครื ่องมือ
ทดสอบซอฟต์แวร ์ การฝ ึกปฏิบ ัต ิทดสอบ
ซอฟต์แวร์ 
4123915 สัมมนาด้านเทคโนโลยี   3(0-6-3) 
             สารสนเทศ 
     การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานด้าน
เทคโนโลย ีสารสนเทศ การน ําเสนอและ
อภิปรายในหัวข้อที ่น่าสนใจทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจ ัดส ัมมนาและการเขียน
รายงานทางวิชาการ 

ต่าง ๆ ในวิทยาการข้อมูล กลยุทธ์เชิงธุรกิจและ
วิทยาการข้อมูล การประยุกต์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
จริยธรรมด้านข้อมูล 
4123515  เทคโนโลยีการเงิน       3(2-2-5) 
     การเปลี่ยนแปลงการเงินส่วนบุคคลไปสู่ฟิน
เทค เทคโนโลยีบล ็อกเชน สกุลเง ินดิจ ิทัล 
สินเชื ่อทางเลือก หุ่นยนต์ให้คำปรึกษา การ
ควบคุมข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์และการ
เรียนรู้ของเครื่อง ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
การเงิน 
4123516  ระบบสารสนเทศเพ่ือ    3(2-2-5) 
             การบริหารองค์กรดิจิทัล 
     แนวคิดและโครงสร้างของระบสารสนเทศ
ในองค์กรดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคนิค
เพื่อการบริหารและให้บริการขององค์กรดิจทิัล 
การวิเคราะห์และออกแบบงานธุรกิจดิจิทัล 
การประยุกต ์งานข้อม ูลสารสนเทศดิจ ิทัล
สำหรับองค์กรดิจ ิท ัล กระบวนการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับองค์กรดิจิทัล การ
บริหารบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ภาวะ
ผู้นำองค์กรดิจิทัล การสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน จรรยาบรรณที่เกี ่ยวข้องกับการ
บริหารองค์กรดิจิทัล แนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อ
การบริหารองค์กรอนาคต 
4123668 การจัดการธุรกิจออนไลน์3(2-2-5) 
     แนวค ิดและหล ักการธ ุ รก ิจออนไลน์  
พฤติกรรมผู้บริโภค การเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ 
การสร้างโฆษณาออนไลน์ การติดตามและ
วัดผลโฆษณาออนไลน์ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเครื ่องมือค้นหา การทำวิจ ัยด้านธุรกิจ
ออนไลน์ 
4123517 ผู้ประกอบการ            3(2-2-5) 
             ธุรกิจดิจิทัล 
     ธุรกิจดิจิทัลกับธุรกิจสมัยใหม่ โครงสร้าง
พื้นฐานทางเทคโนโลยีและเครื ่องมือสำหรับ
ธุรกิจดิจ ิทัล แบบจำลองธุรกิจดิจ ิทัล การ
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4123920 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับ     3(3-0-6) 
             เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     เร ื ่องท ี ่น ่ าสนใจเก ี ่ยวก ับเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความก้าวหน้าในวิชาการด้าน
นี ้

จัดการระบบความปลอดภัยในธุรกิจดิจ ิทัล 
ระบบชำระเงินดิจิทัล กลยุทธ์การตลาด การ
ขาย การซ ื ้ อ  การโฆษณา กฎหมายและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล กลยุทธ์
ธุรกิจสำหรับการดำเนินการธุรกิจดิจิทัล 
4123518 การออกแบบ             3(2-2-5) 
    ประสบการณ์และพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ 
     แนวคิดและหลักการของการออกแบบ
ประสบการณ์ของผ ู ้ ใช ้งาน การออกแบบ
ประสบการณ์ผู ้ใช้ในปัจจุบัน การวิเคราะห์
ความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้ อุปกรณ์
ร ับข้อม ูลเข ้าและแสดงผล ทฤษฎีส ี การย
ศาสตร์ เทคโนโลยีและระบบสำหรับผู้บกพร่อง
ในการรับรู้ การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้จากการ
ออกแบบประสบการณ์การใช้งาน การประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ 
4123221  เมตาเวิร์สเบ้ืองต้น       3(2-2-5) 
     แนวคิดเมตาเวิร์ส องค์ประกอบและการ
ทำงานของเมตาเวิร์ส เทคโนโลยี AR VR MR 
XR และเทคโนโลยีที ่เกี ่ยวข้องกับเมตาเวิร์ส 
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที ่เกี ่ยวข้องกับเมตา
เวิร์ส การประยุกต์ใช้งานเมตาเวิร์ส ความมั่นคง
ปลอดภ ัยการใช ้งานเมตาเว ิร ์ส แนวโน้ม
นวัตกรรมเมตาเวิร์สในอนาคต 
4123519 อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
     หล ักการของอินเทอร ์เน ็ตทุกสรรพสิ่ ง 
สถาป ั ตยกรรม  มาตรฐาน  โพร โทคอล 
เทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน อุปกรณ์ฝังตัว 
การเขียนโค้ดฝังตัว เซ็นเซอร์ การสื่อสารแบบ
ไร้สาย การเชื่อมต่อกับ IoTs เว็บเซอร์วิส การ
ระบุตำแหน่งที่ตั้ง การจัดเก็บข้อมูลและความ
ปลอดภัย การฝ ึกปฏ ิบ ัต ิการออกแบบตัว
ต้นแบบ 
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4123665 การประมวลผล          3(2-2-5) 
             แบบกลุ่มเมฆ 
     แนวคิดและหลักการการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ การบริการบนระบบการประมวลผล
แบบกลุ ่มเมฆ ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที ่ใช้
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เทคโนโลยีเสมือนจรงิ 
ความมั่นคงของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
การประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
4123920 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับ     3(3-0-6) 
             เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     เร ื ่ องท ี ่ น ่ าสนใจเก ี ่ ยวก ับเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความก้าวหน้าในวิชาการด้านนี ้

15 หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวชิาโครงงาน 3 หน่วยกิต 
4124910 โครงงานเทคโนโลยี      3(0-9-0) 
             สารสนเทศ 
     การเข ียนข้อเสนอโครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงงาน การวิเคราะห์และออกแบบโครงงาน 
การพัฒนาโครงงาน การทดสอบ การติดตั้ง 
การทำรายงาน การนำเสนอผลงาน 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวชิาโครงงาน 3 หน่วยกิต 
4124910 โครงงานเทคโนโลยี      3(0-9-0) 
             สารสนเทศ 
การ เข ี ยนข ้อ เสนอโครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การศึกษาความเป็นไปได ้ของ
โครงงาน การวิเคราะห์และออกแบบโครงงาน 
การพัฒนาโครงงาน การทดสอบ การติดตั้ง 
การทำรายงาน การนำเสนอผลงาน 

 

16 หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่กฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4 หน่วยกิต 
4124804 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ  1(0-14-0) 
             ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     การเร ียนร ู ้ภาคปฏิบ ัต ิด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานประกอบการ 
 
 
4124805 การฝึกประสบการณ์   3(0-35-0) 
             วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่กฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต 
4124805 การฝึกประสบการณ์ 3(450 ช.ม.) 
             วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ก า ร ฝ ึ ก ภ า ค ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น  เ พ ิ ่ ม พู น
ประสบการณ์ และทักษะด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกับองค์กรทั้งภาครัฐเอกชน หรือ
สถานประกอบการที่มีลักษณะงานเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง 
ภายใต้การควบคุมดูแล และข้อแนะนำของ
คณาจารย ์ประจำสาขาว ิ ชา เทคโน โลยี
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ลำดับ
ที ่

หลักสูตรเดิม 
(พ.ศ. 2560) 

การแก้ไขในหลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ. 2565) 

หมายเหตุ 

     การฝ ึ กภาคปฏ ิบ ั ต ิ ด ้ าน เทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานประกอบการ 

สารสนเทศ และผ ่านการประเม ินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจากองค์กร หรือหน่วยงาน
ท ี ่ ไปฝ ึกประสบการณ์ว ิชาช ีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

17 หมวดวิชาเลือกเสรี 
ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางเปรียบเทียบระหว่าง มคอ.1 กับ มคอ.2 
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ตารางเปรียบเทียบระหว่าง มคอ.1 กับ มคอ.2 
รายละเอียด มคอ.1 มคอ.2 

1. ชื่อสาขาวิชา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ภาษาไทย  
ชื่อเต็ม :  เทคโนโลยีบัณฑิต 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ชื่อย่อ  :  ทล.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
ภาษาอังกฤษ  
ชื่อเต็ม :  Bachelor of Technology 
(Information Technology)  
ชื่อย่อ  :  B.Tech. (Information 
Technology) 

ภาษาไทย  
ชื่อเต็ม :  เทคโนโลยีบัณฑิต 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ชื่อย่อ  :  ทล.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
ภาษาอังกฤษ  
ชื่อเต็ม :  Bachelor of Technology 
(Information Technology)  
ชื่อย่อ  :  B.Tech. (Information 
Technology) 

3. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมา
คารวะ รู้จักกาลเทศะ รับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ สังคม และทำหน้าที่
เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ และ
ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ 
1.3.2 มีความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะ
เช ิงปฏ ิบ ัต ิสมรรถนะในศาสตร ์ที่
เก ี ่ยวข ้องอย่างเหมาะสมเพ ื ่อการ
ประกอบวิชาชีพ และการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น 
1.3.3 มีความใฝ่รู ้ในองค์ความรู ้และ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
อย่างต่อเนื ่อง สามารถพัฒนา องค์
ความร ู ้ท ี ่ตนมีอย ู ่ ให ้ส ูงข ึ ้นไป เพ่ือ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคม
และประเทศชาติ 
1.3.4 คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และสามารถเลือกวิธีแก้ไข

1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมา
คารวะ รู้จักกาลเทศะ รับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ สังคม และทำหน้าที่
เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ และ
ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ 
1.3.2 มีความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะ
เช ิงปฏ ิบ ัต ิสมรรถนะในศาสตร ์ที่
เก ี ่ยวข ้องอย่างเหมาะสมเพ ื ่อการ
ประกอบวิชาชีพ และการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น 
1.3.3 มีความใฝ่รู ้ในองค์ความรู ้และ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
อย่างต่อเนื ่อง สามารถพัฒนา องค์
ความร ู ้ท ี ่ตนมีอย ู ่ ให ้ส ูงข ึ ้นไป เพ่ือ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคม
และประเทศชาติ 
1.3.4 คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และสามารถเลือกวิธีแก้ไข
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รายละเอียด มคอ.1 มคอ.2 
ปัญหา และประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 
1.3.5. ม ี ม น ุ ษ ย ส ั ม พ ั น ธ ์ แ ล ะ มี
ความสามารถในการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่
คณะสามารถบริหารจัดการการทำงาน
ได้อย่างเหมาะสม มีจิตสำนึกรักองค์กร
และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน 
1.3.6. ม ี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ต ิดต ่อส ื ่ อสาร และใช ้ภาษา ไทย 
ภาษาต ่างประเทศ และศ ัพท ์ทาง
เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

ปัญหา และประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 
1.3.5. ม ี ม น ุ ษ ย ส ั ม พ ั น ธ ์ แ ล ะ มี
ความสามารถในการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่
คณะสามารถบริหารจัดการการทำงาน
ได้อย่างเหมาะสม มีจิตสำนึกรักองค์กร
และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน 
1.3.6. ม ี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ต ิดต ่อส ื ่ อสาร และใช ้ภาษา ไทย 
ภาษาต ่างประเทศ และศ ัพท ์ทาง
เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

4. จำนวนหน่วยกิตท้ังหมด ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 120 หน่วยกิต 
5. มาตรฐานการเรียนรู้ 6 ด้าน 1.  ผลการเร ียนร ู ้ด ้านค ุณธรรม 

จริยธรรม 
1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรม

ไทย ตระหนักในค ุณค ่าของระบบ
คุณธรรม จร ิยธรรม เส ียสละและ
ซื่อสัตย์สุจริต 

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม 

3. มีภาวะความเป็นผู ้นำและผู้
ตาม สามารถทำงานเป ็นหม ู ่คณะ 
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับ 
ความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

1.  ผลการเร ียนร ู ้ด ้านค ุณธรรม 
จริยธรรม 

1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรม
ไทย ตระหนักในค ุณค ่าของระบบ
คุณธรรม จร ิยธรรม เส ียสละและ
ซื่อสัตย์สุจริต 

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม 

3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม 
สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับ ความสำคัญ 
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผ ู ้อ ื ่น รวมทั ้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
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รายละเอียด มคอ.1 มคอ.2 
4. ส า ม า ร ถ ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ แ ล ะ

ประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้
ทางเทคโนโลยีต่อบุคคลองค์กรสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจ
ถ ึ งบร ิ บททางส ั งคมของว ิ ช าชี พ
เทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั ้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 
2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. มีความรู ้และความเข้าใจทาง
คณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพื้นฐานการบริหารจัดการ
และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้
กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2. ม ีความร ู ้ และความเข ้ า ใจ
เกี ่ยวกับหลักการที ่สำคัญ ทั ้งในเชิง
ทฤษฎ ีและปฏ ิบ ัต ิ  ในเน ื ้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี 

3. มีความรู้ในวิธีการและการใช้
เคร ื ่องม ือด ้านเทคโนโลย ีได ้อย ่าง
เหมาะสมในการทำงาน 

4. สามารถบูรณาการความรู้ด้าน
เทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็นต้น 

5. สามารถใช้ความรู้และทักษะใน
สาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานจริงได้ 

4. ส า ม า ร ถ ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ แ ล ะ
ประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้
ทางเทคโนโลยีต่อบุคคลองค์กรสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจ
ถ ึ งบร ิ บททางส ั งคมของว ิ ช าชี พ
เทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั ้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 
2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. มีความรู ้และความเข้าใจทาง
คณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพื้นฐานการบริหารจัดการ
และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้
กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2. ม ี ค ว ามร ู ้ แ ละคว าม เข ้ า ใ จ
เกี ่ยวกับหลักการที ่สำคัญ ทั ้งในเชิง
ทฤษฎ ีและปฏ ิบ ัต ิ  ในเน ื ้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี 

3. มีความรู ้ในวิธ ีการและการใช้
เคร ื ่องม ือด ้านเทคโนโลย ีได ้อย ่าง
เหมาะสมในการทำงาน 

4. สามารถบูรณาการความรู ้ด ้าน
เทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็นต้น 

5. สามารถใช้ความรู้และทักษะใน
สาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานจริงได้ 
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 3.  ผลการเร ียนรู ้ด ้านทักษะทาง
ปัญญา 

1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
2. ส า ม า ร ถ ร ว บ ร ว ม  ศ ึ ก ษ า 

วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและ
ความต้องการทางด้านเทคโนโลยี 

3. สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมี
ระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ
ต ัดส ินใจในการทำงานได ้อย ่ างมี
ประสิทธิภาพ 

4. มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่น
ในการปร ับใช ้องค์ความร ู ้ทางด ้าน
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์
ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

5. สามารถส ื บค ้ น ข ้ อม ู ล แล ะ
แสวงหาความรู ้ทางด้านเทคโนโลยี
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
4.  ผลกา ร เ ร ี ยน ร ู ้ ด ้ า นท ั กษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่
หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ สามารถใช้
ความร ู ้ ในสาขาว ิชาช ีพทางด ้ าน
เทคโนโลย ีส ื ่อสารต ่อส ังคมได ้ ใน
ประเด็นที่เหมาะสม 

3.  ผลการเร ียนรู ้ด ้านทักษะทาง
ปัญญา 

1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
2. ส า ม า ร ถ ร ว บ ร ว ม  ศ ึ ก ษ า 

วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและ
ความต้องการทางด้านเทคโนโลยี 

3. สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมี
ระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ
ต ัดส ินใจในการทำงานได ้อย ่ างมี
ประสิทธิภาพ 

4. มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่น
ในการปร ับใช ้องค์ความร ู ้ทางด ้าน
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์
ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

5. สามารถส ื บ ค ้ น ข ้ อม ู ล แล ะ
แสวงหาความรู ้ทางด้านเทคโนโลยี
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
4.  ผลกา ร เ ร ี ยน ร ู ้ ด ้ า นท ั กษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่
หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ สามารถใช้
ความร ู ้ ในสาขาว ิชาช ีพทางด ้ าน
เทคโนโลย ีส ื ่อสารต ่อส ังคมได ้ ใน
ประเด็นที่เหมาะสม 
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2. สามารถเป ็นผ ู ้ร ิ เร ิ ่มแสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิง
สร้างสรรค์ทั ้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ
ทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้
ความช ่วยเหล ือและอำนวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ 

3. ส า ม า ร ถ ว า ง แ ผ น แ ล ะ
รับผิดชอบในการพัฒนาการเร ียนรู้
ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของตนเองและ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4. รู ้จ ักบทบาท หน้าที ่ และมี
ความรับผิดชอบในการทำงานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมี
ความรักองค์กร 

5. มีจิตสำนึกความรับผิดชอบ
ด้านความปลอดภัยในการทำงานด้าน
เ ท ค โ น โ ล ย ี แ ล ะ ก า ร ร ั ก ษ า
สภาพแวดล้อมพลังงาน 
5.  ผลการเร ียนรู ้ด ้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
สำหร ับการทำงานที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ
วิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ

2. สามารถเป ็นผ ู ้ร ิ เร ิ ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิง
สร้างสรรค์ทั ้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ
ทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้
ความช ่วยเหล ือและอำนวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ 

3. ส า ม า ร ถ ว า ง แ ผ น แ ล ะ
รับผิดชอบในการพัฒนาการเร ียนรู้
ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของตนเองและ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4. รู ้จ ักบทบาท หน้าที ่ และมี
ความรับผิดชอบในการทำงานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมี
ความรักองค์กร 

5. มีจิตสำนึกความรับผิดชอบ
ด้านความปลอดภัยในการทำงานด้าน
เ ท ค โ น โ ล ย ี แ ล ะ ก า ร ร ั ก ษ า
สภาพแวดล้อมพลังงาน 
5.  ผลการเร ียนรู ้ด ้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
สำหร ับการทำงานที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ
วิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
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แสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4. มีท ักษะในการส ื ่อสาร การ
นำเสนอข้อมูลทั้ง ทางวาจาและลาย
ลักษณ์อักษร และการสื่อความหมาย 
การเล ือกใช ้ส ื ่อ ในการนำเสนอที่
เหมาะสม 

5. สามารถใช ้ เ คร ื ่ อ งม ื อการ
คำนวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี
เ พ ื ่ อ ป ร ะก อบ ว ิ ช า ช ี พ ใ น ส า ข า
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องได้ 
6. ผลการเร ียนร ู ้ ด ้านท ักษะการ

ปฏิบัติงาน 
1. มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือ

และอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยี
เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาที่เก่ียวข้อง
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

2. มีทักษะในการบริหารจัดการ 
การวางแผน การบริหารความเสี ่ยง 
รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ทำงานอย่างต่อเนื่อง 

3. สามารถบูรณาการการเรียนรู้
รว่มกับการทำงาน 

4. ม ี ท ั ก ษ ะ ป ฏ ิ บ ั ต ิ แ ล ะ
ความสามารถในการทำงานรูปแบบ
โครงงาน (Project oriented) 

5. สามารถปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ 

แสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4. ม ีท ักษะในการส ื ่อสาร การ
นำเสนอข้อมูลทั้ง ทางวาจาและลาย
ลักษณ์อักษร และการสื่อความหมาย 
การเล ือกใช ้ส ื ่อ ในการนำเสนอที่
เหมาะสม 

5.  สามารถใช ้ เคร ื ่ องม ื อการ
คำนวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี
เ พ ื ่ อ ป ร ะก อบ ว ิ ช า ช ี พ ใ น ส า ข า
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องได้ 
6. ผลการเร ียนร ู ้ด ้านทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

1. มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยี
เพ ื ่ อประกอบว ิ ช าช ีพ ในสาขาที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

2. มีทักษะในการบริหารจัดการ 
การวางแผน การบริหารความเสี ่ยง 
รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ทำงานอย่างต่อเนื่อง 

3. สามารถบูรณาการการเรียนรู้
ร่วมกับการทำงาน 

4. ม ี ท ั ก ษ ะ ป ฏ ิ บ ั ต ิ แ ล ะ
ความสามารถในการทำงานรูปแบบ
โครงงาน (Project oriented) 

5. สามารถปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ 
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6. โครงสร้างหลักสูตร   
6.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

6.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
(โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และวิชาทาง
ทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) 

84 หน่วยกิต 
วิชาทางการปฏิบัติการ 36 หน่วยกิต และ 

วิชาทางทฤษฎี 33 หนว่ยกิต 

   6.2.1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
       1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

       2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยี 

ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

   6.2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 51 หน่วยกิต 
       1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะ
สาขา 

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 

       2) กลุ่มวิชาโครงงาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
6.3 หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ /
วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการ
ทำงาน 

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

6.4 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ฎ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง

ระดับหลักสูตร 
Program Learning Outcomes 

(PLOs) 

ความคาดหวังของผลลัพธ์การ
เรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

(YLOs) 
รายวิชา 

หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 
PLO 1 ส ามา รถปฏ ิ บ ั ต ิ ตนตาม
ว ัฒนธรรมไทยซ ึ ่ งแสดงออกถึ ง
บุคลิกภาพของความเป็นสวนดุสิต 
PLO 2 ส า ม า ร ถ ว า ง แ ผ น แ ล ะ                   
การบริหารจัดการในการใช้ชีวิตได้ 
PLO 3 ส า ม า ร ถ ส ื ่ อ ส า ร ด ้ ว ย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
PLO 4 สามารถนำเสนอแนวคิดใหม่
ที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
PLO 5 สามารถนำหลักพื้นฐานทาง
กฎหมายท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้ อ ง ไป ใ ช ้ ใ น
ชีวิตประจำวันได้ 
PLO 6 ส า ม า ร ถ ใช ้ เ ทค โน โ ลยี
สารสนเทศและการส ื ่ อสารเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลใน
วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 
PLO 7 สามารถว ิ เคราะห์และให้
เหต ุผลเช ิงปร ิมาณและค ุณภาพ                             
เพื ่อใช้กระบวนการเร ียนรู ้ในการ
แก ้ป ัญหาตนเองและส ั งคมตาม
กรณีศึกษา 
PLO 8 ส า ม า ร ถ ว ิ เ ค ร า ะ ห์
สถานการณ์รอบตัวที่ เกี ่ยวข้องกับ 
การเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี 
 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
PLO 1 แสด งออกถ ึ ง ค ุณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม จรรยาบรรณเชิงวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จิตบริการ 
การเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 

ปีการศึกษาท่ี 1 
อธิบายหลักการทำงานของระบบ
คอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูล 
ออกแบบอัลกอริทึม และเขียน
โปรแกรมเบื ้องต้นได้ สร้างสื่อ
ด ิจ ิท ัลคอนเทนต ์ ในร ูปแบบ
ภาพนิ่ง อินโฟกราฟิกส์เพื่อใช้ใน
การทำพาณิช์อิเล็กทรอนิกส์มี
ค ว า ม ร ู ้ เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก า ร เ ป็ น
ผ ู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร พ า ณ ิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถปรับตัวสู่
ย ุคด ิจ ิท ัล โดยใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศสืบค้นข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ 

ปีการศึกษาท่ี 1 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล, จุดประกายความคิด
เชิงธุรกิจ, ความเป็นสวนดุสิต, ภาษาอังกฤษ,
สำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่, คุณค่าความสุข 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
- วิชาเฉพาะพื ้นฐาน กลุ ่มวิชาพื ้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ,  
ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อการคำนวณ 
- วิชาเฉพาะพื ้นฐาน กลุ ่มวิชาพื ้นฐานทาง
เทคโนโลยี 
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรทึม , ปฏิบัติการ
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม , การสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย 
- วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะ
สาขา วิชาบังคับ 
การเขียนโปรแกรม , ปฏิบ ัต ิการการเขียน
โปรแกรม , การออกแบบกราฟ ิ กส์ และ
แอนิเมชันสำหรับธุรกิจดิจิทัล, ปฏิบัติการการ
ออกแบบกราฟิกส์และแอนิเมชันสำหรับธุรกิจ
ด ิ จ ิ ท ั ล , การออกแบบและพ ัฒนา เ ว ็ บ , 
ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาเว็บ , การ
จัดการฐานข้อม ูล , ปฏิบ ัต ิการการจัดการ
ฐานข้อมูล, การเป็นผู ้ประกอบการพาณิชย์
อ ิ เ ล ็ ก ท ร อน ิ ก ส์ , ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ปีการศึกษาท่ี 2 
สามารถอธิบายการวิเคราะห์ 
ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศบนเว็บไซต์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้ สามารถอธิบาย
ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจดิจิทัล 

ปีการศึกษาท่ี 2 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ทักษะการส ื ่อสารภาษาไทย , วิถ ีช ีว ิตตาม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน, ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล, พลเมืองไทยและพลเมือง
โลก 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง
ระดับหลักสูตร 

Program Learning Outcomes 
(PLOs) 

ความคาดหวังของผลลัพธ์การ
เรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

(YLOs) 
รายวิชา 

PLO 2 ส ื ่ อส ารภาษา ไทย  และ
ภาษาอังกฤษ ในเชิงว ิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
PLO 3 แสดงออกถึงความคิดริเริ่ม
สร ้างสรรค ์ สามารถปรับตัวเพื่อ
ร อ ง ร ั บ ก า ร เ ปล ี ่ ย นแ ปล งของ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
PLO 4 อ ธ ิ บ า ย ก ร ะ บ ว น ก า ร 
ว ิ เ คราะห ์  และออกแบบระบบ
สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล ตาม
ความต้องการของผู้ใช้ 
PLO 5 อธิบายขั ้นตอนการดำเนิน
ธุรกิจ ที ่ใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
PLO 6 พ ัฒนาระบบสารสนเทศ 
ร ่ วมก ั บ เทค โน โลย ี ด ิ จ ิ ท ั ล เพื่ อ
สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ 
PLO 7 ใช้แพลตฟอร์ม และเครื่องมอื
เชิงธุรกิจในการวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและสนับสนุน
การดำเนินธุรกิจดิจิทัล  
PLO 8 ออกแบบและสร ้างด ิจ ิทัล
คอนเทนต์ผ่านสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ได้ 
 

และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
แพลตฟอร์ม ที ่สน ับสนุนการ
ดำเนินธุรกิจดิจิทัล อีกทั้งสามารถ
พ ัฒนาส ื ่ อด ิจ ิท ัลคอนเทนต์
ร ูปแบบภาพเคลื ่อนไหว และ
วิด ีโอที ่ เหมาะกับการส่งเสริม
ธ ุรก ิจ แสดงออกถ ึงค ุณธรรม 
จริยธรรมเชิงวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถอธ ิบาย
ก ฎ ห ม า ย ด ้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ และส ื ่อสารด ้วย
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ศัพท์เทคนิคด้านเทคโนโลยีสาร
เทศได้ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
- วิชาเฉพาะพื ้นฐาน กลุ ่มวิชาพื ้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
สถิติสำหรับการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ , 
ปฏิบัต ิการสถิติสำหรับการวิจ ัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- วิชาเฉพาะพื ้นฐาน กลุ ่มวิชาพื ้นฐานทาง
เทคโนโลยี 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, ทักษะการ
ส ื ่ อสารภาษาอ ั งกฤษสำหร ับเทคโนโลยี
สารสนเทศ, จริยธรรมและกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะ
สาขา วิชาบังคับ 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน, ปฏิบัติการการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน, การพัฒนาสื่อดิจิทัล
คอนเทนต์, ปฏิบัติการการพัฒนาสื่อดิจิทัลคอน
เทนต์, แพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจ, ปฏิบัติการ
แพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจ , ฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่เพื ่อธุรกิจ, ปฏิบัติการฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่เพื่อธุรกิจ, การตลาดดิจิทัล, ปฏิบัติการ
การตลาดดิจิทัล 

ปีการศึกษาท่ี 3 
อธิบายและใช้ซอฟต์แวร์สำหรับ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ใช ้ เคร ื ่ องม ือว ิ เคราะห ์  และ
แสดงผลข ้อม ูลเพ ื ่ อวางแผน
ดำเน ินธ ุ รก ิจด ิจ ิท ัล  พ ัฒนา
งานวิจัยและโครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศตามความต้องการ
ของผู ้ใช้ โดยมีจิตบริการ และ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 

ปีการศึกษาท่ี 3 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
อาหารการกิน 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
- วิชาเฉพาะพื ้นฐาน กลุ ่มวิชาพื ้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
การวิเคราะห์ข ้อมูลเพื ่อข ับเคลื ่อนธุรกิจ , 
ปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อน
ธุรกิจ 
- วิชาเฉพาะพื ้นฐาน กลุ ่มวิชาพื ้นฐานทาง
เทคโนโลยี 
การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง
ระดับหลักสูตร 

Program Learning Outcomes 
(PLOs) 

ความคาดหวังของผลลัพธ์การ
เรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

(YLOs) 
รายวิชา 

- วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะ
สาขา วิชาบังคับ 
เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการโลจิสติกสแ์ละ
โซ่อุปทาน, ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
- วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะ
สาขา วิชาเลือก 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (3 หน่วยกิต) 

ปีการศึกษาท่ี 4 
สามารถนำความรู้ และทักษะไป
ปฏิบัติงานจริงให้กับหน่วยงาน
ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัย 

ปีการศึกษาท่ี 4 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณค่าของความสุข 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
- วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาโครงงาน 
โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (3 หน่วยกิต) 

 
 

 
 
 
 



มคอ.2 
 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดสุิต    203 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ฐ 
ความเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกบัหลกัสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ข้อมูลการวิเคราะห์ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนสารสนเทศ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

การจัดทำ Stakeholders’ Requirements and Needs และการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับหลักสูตร 

(Stakeholders of 
the Program) 

ความต้องการ/ข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง 

(Needs/Requirements) 

สรุปความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

(Sum of Needs : SoN) 

ความสอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู ้

(Corresponding PLOs) 

HP HI 
1. ผู้ใช้บัณฑิต 
 
 
 
 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ใน
ว ิชาช ีพด ้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 .  ม ี ค ว ามกระต ื อ ร ื อ ร้ น 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนงาน
และองค์กรไปข้างหน้า 

3. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา วางแผน บริหาร
จัดการงาน สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื ่นได้ดี และสร้าง
แรงจูงใจให้เพ่ือนร่วมงาน 

4 .  ม ี ท ั กษะ ในกา ร เ ข ี ย น
โปรแกรม 

5. ม ีท ักษะด ้านการตลาด
ดิจิทัล 

6. เข้าใจภาพรวมของธุรกิจ 
7. สามารถสื ่อสารกับผ ู ้ ใช้

ระบบหรือเพื ่อนร่วมงาน
แผนกอ่ืนได้ด ี

 
 
 

ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้ผลิต
บ ั ณ ฑ ิ ต ท ี ่ ม ี ค ุ ณ ธ ร ร ม
จร ิยธรรมในว ิชาช ีพด ้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
ผ ู ้ ม ีความกระต ือร ือร้น 
สามารถว ิ เคราะห ์แก ้ไข
ปัญหา ได้อย่างสร้างสรรค์ 
ทำงานร่วมกับผู ้อ ื ่นได ้ดี  
สื ่อสาร มีทักษะการเขียน
โปรแกรม การตลาดดิจิทัล 
เข้าใจภาพรวมของธุรกิจ 
สามารถสื ่อสารเรื ่องการ
พัฒนาระบบหรือโปรแกรม
ให้เพื่อนร่วมงานแผนกอ่ืน
เข้าใจได ้

PLO 1 แสดงออกถึงคุณธรรม 
จร ิยธรรม จรรยาบรรณเชิง
ว ิ ช า ช ี พ ด ้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ จิตบริการ การเป็น
ผู ้นำ และการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 
PLO 2 สื ่อสารภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ในเชิงวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
PLO 3 แสดงออกถ ึงความคิด
ริเร ิ ่มสร้างสรรค์ ปรับตัวเพ่ือ
รองร ับการเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
PLO 4 อธ ิบายกระบวนการ 
วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
สารสนเทศด ้วย เทคโนโลยี
ดิจิทัลตามความต้องการของ
ผู้ใช้ 
PLO 5 อธ ิบายข ั ้ นตอนการ
ดำเนินธุรกิจ ที่ใช้แพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีดิจิทัล  
PLO 6 พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ร่วมกับเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ 
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ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับหลักสูตร 

(Stakeholders of 
the Program) 

ความต้องการ/ข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง 

(Needs/Requirements) 

สรุปความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

(Sum of Needs : SoN) 

ความสอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู ้

(Corresponding PLOs) 

PLO 7 ใช ้แพลตฟอร ์ม และ
เคร ื ่ องม ือเช ิ งธ ุ รก ิจ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
วางแผนและสน ับสน ุนการ
ดำเนินธุรกิจดิจิทัล 

2. นักศึกษาปัจจุบัน 1. ทักษะในการสื ่อสารและ
ปฏิสัมพันธ์กับผู ้อื ่น และ
ท ักษะด ้ านการพูดในที่
สาธารณะ 

2. เพ ิ ่มท ักษะในการเข ียน
โปรแกรม เพื่อพัฒนาแอป
พลิเคชันในการใช้งานจริง 

3. เพิ ่มทักษะในการผลิตสื่อ
มัลติมีเดียในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น สื่อการสอน สื่อสำหรับ
ส่งเสริมธุรกิจ ทั้งในรูปแบบ 
คลิปวิดีโอ AR VR 

4. เพิ่มทักษะในการออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด 

5. เพิ่มทักษะเกี่ยวการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

การสื่อสาร ทักษะการพูด
เพ ิ ่มท ักษะในการเข ียน
โปรแกรม แอปพลิเคชัน 
การออกแบบและพัฒนา
เ ว ็ บ ไ ซต ์  ก า ร ผล ิ ต สื่ อ
มัลติมีเดีย ในรูปแบบต่าง 
ๆ ให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน มีทักษะ
เกี ่ยวกับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

PLO 2 สื ่อสารภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ในเชิงวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
PLO 4 อธ ิบายกระบวนการ 
วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
สารสนเทศด ้วย เทคโนโลยี
ดิจิทัลตามความต้องการของ
ผู้ใช้ 
PLO 6 พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ร่วมกับเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ 
PLO 8 ออกแบบและส ร ้ า ง
ดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านสื่อดิจิทัล
ต่าง ๆ ได้ 
 

LP HI 
3.  อาจารย ์ผ ู ้สอน
ประจำหลักสูตร 
 

1 .  เ ข ี ยน โป รแกรม ด ้ ว ย
ภาษาคอมพิวเตอร์สมัยใหม่  

2. ต ้ องการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศไปประยุกต์ใช้
กับงานด้านธุรกิจให้มากขึ้น 

สามารถเข ียนโปรแกรม
ด ้วยภาษาคอมพิวเตอร์
สมัยใหม่ นำความรู ้และ
ท ั กษะด ้ าน เทคโน โลยี
สารสนเทศไปประยุกต์กับ
งานธ ุรก ิจ  รวมท ั ้ งการ

PLO 1 แสดงออกถึงคุณธรรม 
จร ิยธรรม จรรยาบรรณเชิง
ว ิ ช า ช ี พ ด ้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ จิตบริการ การเป็น
ผู ้นำ และการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 



มคอ.2 
 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดสุิต    206 
 

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับหลักสูตร 

(Stakeholders of 
the Program) 

ความต้องการ/ข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง 

(Needs/Requirements) 

สรุปความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

(Sum of Needs : SoN) 

ความสอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู ้

(Corresponding PLOs) 

3. เพิ่มทักษะเกี่ยวกับการทำ
ธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 

4. ใช้ภาษาอังกฤษเพื ่อการ
สื่อสารได้ 

5. ต ้องการให ้น ักศ ึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบ ใฝ่รู้ มีจิตบริการ 

6. ส ่ง เสร ิมให ้น ักศ ึกษามี
รายได้ระหว่างเร ียนและ
เป็นผู้ประกอบการ 

วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 
ส า ม า ร ถ ส ื ่ อ ส า ร ด ้ ว ย
ภาษาอังกฤษได้ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตบริการ ใฝ่รู้ 
และอยากให้สามารถหา
รายได้จากความรู ้ที ่ได้รับ
ระหว่างเรียน 

PLO 2 สื่อสารภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ในเชิงวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
PLO 3 แสดงออกถึงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับตัวเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
PLO 4 อธ ิบายกระบวนการ 
วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
สารสนเทศด ้วย เทคโนโลยี
ดิจ ิท ัลตามความต้องการของ
ผู้ใช้ 
PLO 5 อธ ิบายข ั ้ นตอนการ
ดำเนินธุรกิจ ที่ใช้แพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีดิจิทัล  
PLO 6 พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ร่วมกับเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ 
PLO 7 ใช ้แพลตฟอร ์ม และ
เคร ื ่ องม ือเช ิ งธ ุ รก ิจ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
วางแผนและสน ับสน ุนการ
ดำเนินธุรกิจดิจิทัล  
PLO 8 ออกแบบและสร้าง
ดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านสื่อดิจิทัล
ต่าง ๆ ได้ 

4. ศิษย์เก่า หรือผู้ที่
จบการศ ึกษาด ้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ต้องการพัฒนาทักษะให้ทัน
กับยุคสมัย New Normal 

สามารถพ ัฒนาท ั กษ ะ
ความรู้ให้ทันสมัยได้ด้วย
ตนเอง มีพื้นฐานที่ดีในการ

PLO 1 แสดงออกถึงคุณธรรม 
จร ิยธรรม จรรยาบรรณเชิง
ว ิ ช า ช ี พ ด ้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
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การเรียนรู ้

(Corresponding PLOs) 

2. ต้องการพัฒนาทักษะให้
ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

3. ต้องการหลักสูตรออนไลน์
เพื่อพัฒนาทักษะ Reskill / 
Upskill  

4. ต้องการพัฒนาตนเองเพ่ือ
เป ็นผ ู ้ประกอบการ และ
อาชีพอิสระ 

5. ต้องการพัฒนาทักษะใน
การทำธุรกิจออนไลน์ 

6. ต้องการให้ปรับพื ้นฐาน
ทางด้านการพัฒนาระบบ 
แ ล ะ ท า ง ด ้ า น ร ะ บ บ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ดี 
แ ล ะท ั น สม ั ย  ส าม า รถ
ทำงานได้ทันที หรือศึกษา
ต่อได้ง่าย 

7. พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในองค์กร 

 

พัฒนาระบบสารสนเทศ 
สามารถทำงานได้ทันทีเมื่อ
ศ ึกษาจบ มีความรู้  และ
ท ั ก ษ ะ ใ น ก า ร เ ป็ น
ผ ู ้ ป ร ะ ก อบ ก า ร ธ ุ ร กิ จ
ออนไลน์ 

สารสนเทศ จิตบริการ การเป็น
ผู ้นำ และการทำงานร่วมกับ
ผู้อืน่ 
PLO 2 สื ่อสารภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ในเชิงวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
PLO 3 แสดงออกถ ึงความคิด
ริเร ิ ่มสร้างสรรค์ ปรับตัวเพ่ือ
รองร ับการเปล ี ่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
PLO 4 อธ ิบายกระบวนการ 
วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
สารสนเทศด ้วย เทคโนโลยี
ดิจิทัลตามความต้องการของ
ผู้ใช้ 
PLO 5 อธ ิบายข ั ้ นตอนการ
ดำเนินธุรกิจ ที่ใช้แพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีดิจิทัล  
PLO 6 พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ร่วมกับเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ 
PLO 7 ใช ้แพลตฟอร ์ม และ
เคร ื ่ องม ือเช ิ งธ ุ รก ิจ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
วางแผนและสน ับสน ุนการ
ดำเนินธุรกิจดิจิทัล  
PLO 8 ออกแบบและสร้าง
ดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านสื่อดิจิทัล
ต่าง ๆ ได้ 
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กับหลักสูตร 

(Stakeholders of 
the Program) 
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เกี่ยวข้อง 
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กลุ่มเป้าหมาย 
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ความสอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู ้

(Corresponding PLOs) 

5 . น ัก เร ี ยนม ั ธยม 
หร ือผ ู ้ สนใจ เร ี ยน
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. การเขียนโปรแกรม /แอปพลิเคชัน 
2. พัฒนางานด้านสื ่อผสมที่

ทันสมัย 
3. พัฒนาเว็บไซต์ที ่มีความ

ทันสมัย 
4. เรียนรู้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

ทุกสรรพสิ่ง 
5. การทำการตลาดดิจิทัล 

ต้องการเขียนโปรแกรม 
แอปพลิเคชัน สร้างสื่อ
มัลติมีเดีย พัฒนาเว็บไซต์ 
สามารถทำการตลาดดิจิทัล 
และอินเทอร์เน็ตทุกสรรพ
สิ่ง 

PLO 4 อธ ิบายกระบวนการ 
วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
สารสนเทศด ้วย เทคโนโลยี
ดิจิทัลตามความต้องการของ
ผู้ใช้ 
PLO 5 อธ ิบายข ั ้ นตอนการ
ดำเนินธุรกิจ ที่ใช้แพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีดิจิทัล  
PLO 6 พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ร่วมกับเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ 
PLO 7 ใช ้แพลตฟอร ์ม และ
เคร ื ่ องม ือเช ิ งธ ุ รก ิจ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
วางแผนและสน ับสน ุนการ
ดำเนินธุรกิจดิจิทัล  
PLO 8 ออกแบบและสร้าง
ดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านสื่อดิจิทัล
ต่าง ๆ ได้ 

HP LI 
6. อัตลักษณ์นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

1. บุคลิกภาพดี 
2. อ่อนน้อมถ่อมตน 
3. แสดงความเป็นสวนดุสิต 
4. ดำรงตนอย่างมีคุณค่า 
5. ทำงานด้วยความประณีต 
6. เป็นผู้นำ 
7. เสียสละเอ้ืออาทร 
8. รักและศรัทธามหาวิทยาลัย 
9. มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

มีค่านิยมร่วม 
ความเป็นสวนดุสิต 

PLO 1 แสดงออกถึงคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณเชิง
วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จิตบริการ การเป็น
ผู้นำ และการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 
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7. SDU Directions: 
Small but Smart 

1. การพัฒนาหลักสูตรที ่ท้า
ท้ายให้สามารถอยู ่รอดได้
อย่างยั่งยืน 

2.  ม ุ ่ ง เน ้นการผสมผสาน
ระหว่างการเรียนรู ้ท ั ้งใน
และนอกชั ้นเรียนกับการ
เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 

3. การส ่งเสร ิมการเร ียนรู้
ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาคนทุก
ช่วงวัย 

4. การเชื่อมโยงกับผู้เกี่ยวข้อง
ในการสน ับสน ุนงานหรือ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

ต ้ องการหล ั กส ู ตรท ี ่ มี
ล ั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ ท า ง 
สามารถเรียนผ่านระบบ
ออนไลน ์  ส ่ ง เสร ิมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถ
ส ่งเสร ิมหน ่วยงานหรือ
ผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย 

PLO 3 แสดงออกถ ึงความคิด
ริเร ิ ่มสร้างสรรค์ ปรับตัวเพ่ือ
รองร ับการเปล ี ่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
PLO 4 อธ ิบายกระบวนการ 
วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
สารสนเทศด ้วย เทคโนโลยี
ดิจิทัลตามความต้องการของ
ผู้ใช้ 
PLO 5 อธ ิบายข ั ้ นตอนการ
ดำเนินธุรกิจ ที่ใช้แพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีดิจิทัล  
PLO 6 พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ร่วมกับเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ 
PLO 7 ใช ้แพลตฟอร ์ม และ
เคร ื ่ องม ือเช ิ งธ ุ รก ิจ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
วางแผนและสน ับสน ุนการ
ดำเนินธุรกิจดิจิทัล  
PLO 8 ออกแบบและสร้าง
ดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านสื่อดิจิทัล
ต่าง ๆ ได้ 

8. กรอบ TQF 6 
ด้าน / มคอ. 1 

1. คุณธรรมจริยธรรมสำหรับ
ว ิ ชาช ีพด ้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติ
ด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต ้องการหล ักส ูตรผลิ ต
บ ัณฑ ิตท ี ่ ม ี ล ั กษณะพึง
ประสงค์ตามกรอบ TQF 6 
ด้าน 

PLO 1 แสดงออกถึงคุณธรรม 
จร ิยธรรม จรรยาบรรณเชิง
ว ิ ช า ช ี พ ด ้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ จิตบริการ การเป็น
ผู ้นำ และการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 
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เพื่อประยุกต์ใช้กับงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

3. สามารถรวบรวมข ้อมูล 
วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา 
และความต้องการทางด้าน
เ ท ค โ น โ ล ย ี อ ย ่ า ง มี
ว ิ จ า รณญาณ สามารถ
ประย ุกต ์ ใช ้ เทคโนโลย ีที่
เกี ่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
และต ่อยอดความร ู ้อย ่าง
สร้างสรรค ์

4. สามารถใช้ความรู ้ในสาขา
วิชาชีพทางด้านเทคโนโลยี
เพื ่อสื ่อสารอย่างเหมาะสม 
แ ล ะม ี จ ิ ต ส ำน ึ ก ค ว าม
ร ับผ ิดชอบในการทำงาน               
ด้านเทคโนโลยี 

5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลย ีสารสนเทศที่
ท ันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

6. ม ีท ักษะปฏ ิบ ัต ิ  การใช้
เคร ื ่ องม ื อและอ ุ ปกรณ์
พื ้นฐาน รวมถึงเทคโนโลยี
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
ที ่เกี ่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย 

PLO 2 สื ่อสารภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ในเชิงวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
PLO 3 แสดงออกถ ึงความคิด
ริเร ิ ่มสร้างสรรค์ ปรับตัวเพ่ือ
รองร ับการเปล ี ่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
PLO 4 อธ ิบายกระบวนการ 
วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
สารสนเทศด ้วย เทคโนโลยี
ดิจิทัลตามความต้องการของ
ผู้ใช้ 
PLO 5 อธ ิบายข ั ้ นตอนการ
ดำเนินธุรกิจ ที่ใช้แพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีดิจิทัล  
PLO 6 พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ร่วมกับเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ 
PLO 7 ใช ้แพลตฟอร ์ม และ
เคร ื ่ องม ือเช ิ งธ ุ รก ิจ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
วางแผนและสน ับสน ุนการ
ดำเนินธุรกิจดิจิทัล  
PLO 8 ออกแบบและสร้าง
ดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านสื่อดิจิทัล
ต่าง ๆ ได้ 
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เกี่ยวข้อง 
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กลุ่มเป้าหมาย 

(Sum of Needs : SoN) 

ความสอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู ้

(Corresponding PLOs) 

9. แผนอุดมศ ึกษา
ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 
2561-2580 

1. พัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง (3R8C) 

2. พัฒนาทักษะและความรู้
ความสามารถเพื่อตอบสนอง
ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจในด้านการสร้าง
นว ัตกรรมและความเป็น
ผู้ประกอบการ 

3. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
เพ ื ่ อสน ับสน ุนการสร ้ าง
นวัตกรรมและวิจัย 

ต้องการหลักสูตรที่พัฒนา
ทักษะในศตวรรษที ่  20 
(3R8C) โดยม ุ ่ ง เน ้นการ
พ ั ฒ น า บ ั ณ ฑ ิ ต ท ี ่ มี
คุณลักษณะตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
และสร้างนวัตกรรมที ่ใช้
พัฒนาเศรษฐกิจ สามารถ
ส ร ้ า ง ง า น ว ิ จ ั ย แ ล ะ
นวัตกรรม 

PLO 1 แสดงออกถึงคุณธรรม 
จร ิยธรรม จรรยาบรรณเชิง
ว ิ ช า ช ี พ ด ้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ จิตบริการ การเป็น
ผู ้นำ และการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 
PLO 2 สื ่อสารภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ในเชิงวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
PLO 3 แสดงออกถ ึงความคิด
ริเร ิ ่มสร้างสรรค์ ปรับตัวเพ่ือ
รองร ับการเปล ี ่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
PLO 4 อธ ิบายกระบวนการ 
วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
สารสนเทศด ้วย เทคโนโลยี
ดิจิทัลตามความต้องการของ
ผู้ใช้ 
PLO 5 อธ ิบายข ั ้ นตอนการ
ดำเนินธุรกิจ ที่ใช้แพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีดิจิทัล  
PLO 6 พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ร่วมกับเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ 
PLO 7 ใช ้แพลตฟอร ์ม และ
เคร ื ่ องม ือเช ิ งธ ุ รก ิจ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
วางแผนและสน ับสน ุนการ
ดำเนินธุรกิจดิจิทัล  
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PLO 8 ออกแบบและสร้าง
ดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านสื่อดิจิทัล
ต่าง ๆ ได้ 

 
 

 


