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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะศิลปศาสตร์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
1.1 ระบุรหัส            : …………………….. 

 1.2 ชื่อหลักสูตร    ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล  
                ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Arts Programme in Digital Service Innovation  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):           ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมบริการดิจิทัล) 
            (อังกฤษ):           Bachelor of Arts (Digital Service Innovation) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):           ศศ.บ. (นวัตกรรมบริการดิจิทัล) 
           (อังกฤษ):           B.A. (Digital Service Innovation)  

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
ไม่มี  

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
121 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
5.2 ประเภทของหลักสูตร  

เป็นหลักสูตรทางวิชาการ  
5.3 ภาษาที่ใช้  

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
5.4 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

               เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยี 
               สารสนเทศกับคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ ทางหลักสูตรได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม ใน 
               การจัดการศึกษาแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning)  ได้แก่ 
 



 

2 

 บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จ ากัด 

 บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด (CDGS)  
 บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จ ากัด (PCC)   
 บริษัท Dimension Data (ประเทศไทย) จ ากัด  
 บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 บริษัท จีเอเบิล จ ากัด 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2561 
เปิดสอนในเดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2561 
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 (นัดพิเศษ) 
วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 227 
เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปี พ.ศ. 2563 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
(1) นักออกแบบนวัตกรรมบริการ (Innovation Service Designer) 
(2)  นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst) 
(3)  ที่ปรึกษาธุรกิจ (Business Consultant) 
(4)  ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Product Manager)  
(5)  ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator) 
(6) นักวางแผนการตลาดดิจิทัล ( Digital Marketing Planner) 
(7) นักพัฒนาด้านมัลติมีเดีย (Multimedia Developer) 
(8) นักออกแบบประสบการณ์/ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI Designer) 
(9) นักยุทธศาสตร์โซเชียลมีเดีย (Social Media Strategist)  
(10) ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดิจิทัล (Digital Resources Specialist) 
(11) เจ้าของธุรกิจดิจิทัล (Digital Startup) 
(12) นักวิชาชีพ/นักวิชาการที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกในการใช้  

เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรหรือสถานประกอบการ (Digital Transformation Change Agent) 
(13) รองรับอาชีพใหม่ที่จะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม การออกแบบบริการดิจิทัล โดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล  
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9. ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

(ปีการศึกษา) 

1 ดร.สุณิสา สถาพรวจนา
  

 ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
วท.บ. (สถิต)ิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2560) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2546) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย (2543) 

2 ผศ.สุเมธ  อังคะศิริกุล 
 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
(2537) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2529) 

3 อ.กิตติพงศ์ วะระทรัพย์ 
 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
 
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
โทรคมนาคม)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2548) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2542) 

4 ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการ
จัดการนวัตกรรม) 
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
(2556) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2549) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2546) 

5 ดร.ปุณยภา  แสงศรี ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
นานาชาติ) 
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
 
B.A. (Modern Languages) 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
(2551) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2548) 
Macquarie University Sydney, 
Australia. (1998)  

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
          11.1  สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ  
 จากแผนยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
การพัฒนาทุกมิติอย่างมีเหตุผลและยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปี ซึ่งยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 
10 ยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ได้มุ่งให้ความส าคัญการ
เสริมสร้างทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นทุนสังคมที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงจากความผันผวนที่เกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ หลักสูตรนี้จึงสามารถ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้ เนื่องจากเป้าหมายของหลักสูตรก าหนดไว้อย่างชัดเจน
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นก าลังคนด้านวิชาชีพดิจิทัลที่มีคุณภาพ สอดรับการเปลี่ยนแปลงทาง
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เทคโนโลยี พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และเป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล
ให้กับประเทศ 

 นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดท าร่างกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ปี ฉบับที่ 3 เพ่ือเป็น กรอบแนวทางการพัฒนาการอุดมศึกษาในระยะยาวและเป็นแผนแม่บทก ากับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยยึดหลักการและแนวทางแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ระยะ 15 ปี มุ่งเน้นก าหนดพันธกิจของ อุดมศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะและเป็นจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญของ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของ รัฐและเอกชนให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
มุ่ ง เน้นผลผลิตและผลลัพธ์ ของระบบอุดมศึกษา (Higher Education Outcomes) ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ยอมรับระดับสากล ปฏิรูปอุดมศึกษาอย่างครบถ้วนและสมดุล เพ่ือให้กลไกการ
สนับสนุน การก ากับตรวจสอบ และการประเมินผลกระทบของระบบอุดมศึกษา มีประสิทธิภาพสูงสุด  

 ส าหรับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574  ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การ 
 วัดและประเมินผล  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมรองรับความต้องการของตลาด 
           งาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการเงินเพ่ือการศึกษา 

ทั้งนี้ หลักสูตรสามารถตอบสนองในยุทธศาสตร์ที่ 4 และ 5 ได้อย่างชัดเจน ซึ่งวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญของ
ยุทธศาสตร์นี้คือเพ่ือการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล  รวมถึงการพัฒนาคุณภาพคนทุก
ช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0   

11.2  แนวทางการพัฒนา 
           จาก แผนกลยุทธ์ 6+1 Flagships. กรอบ KMUTT Road Map 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี จะพัฒนาให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า ของโลก ด้วยการ สร้างความเป็นเลิศและความ
แข็งแกร่งทางวิชาการ เป็นผู้น าทางนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Excellence) รักษาความเป็นมหาวิทยาลัย
เฉพาะทางที่เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ความโดดเด่นในผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (Research 
Excellence) ให้บริการการศึกษาในรูปแบบต่างๆ กับกลุ่มคนที่หลากหลายมากขึ้น 
 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) ในช่วงการ พัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 

ต้องการพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยขนาดปานกลาง ทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีชั้นน าของโลก ให้ได้
ภายในปี พ.ศ. 2564 ท าให้มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนพัฒนาและได้วางเป้าหมายหลัก ของการพัฒนา ดังนี้  
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ งานวิจัย (Academic Excellence) เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัย นวัตกรรมแห่งการ
เรียนรู้  (Learning Innovation) ที่ เน้นการสร้ างบัณฑิตที่ เป็นคนโดยสมบูรณ์  (Produce Capable & 
Responsible Citizens) ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก (World Class University)  

               แผนกลยุทธ์หลัก 
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1) พัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและมีคุณภาพส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือ
สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง พร้อมที่จะเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพและคุณธรรมในศตวรรษ
หน้า 

2) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและท าประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
3) ปรับเปลี่ยนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้มี

การ สร้างรายได้เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
4) เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด ที่ค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ 

เป็นมิตร อย่างยั่งยืน 
5) มีความเป็นนานาชาติ ที่มีระบบการจัดการที่เป็นสากล ทั้งมาตรฐานการผลิตบัณฑิต การวิจัย

และบริการวิชาการ และสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับสังคมไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกท าให้การพัฒนาหลักสูตรต้องกระท าในเชิงรุก โดยพัฒนา
หลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เพ่ือผลิตบุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 
พร้อมท างานจริงในภาคอุตสาหกรรมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ขาดแคลน หรือมีความส าคัญต่อการสร้าง
นวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือสร้างอาชีพใหม่และการตอบสนองต่อความต้องการการจ้างงานแบบใหม่ รวมถึงธุรกิจใหม่
จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเสริมความรู้ และทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรผู้ท างานทุกสาขาอาชีพที่สนใจ 
สนองนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ปี (KMUTT 2020) ช่วงที่สอง (พ.ศ. 2560-2579)  

KMUTT Roadmap 2036 ได้ให้ความส าคัญในประเด็นท้าทายในระดับสังคมและภูมิภาค โดยวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายให้ มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก โดยให้ ความส าคัญในประเด็นต่อไปนี้   

1) มหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก (World Class University) 
2) มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เน้นนวัตกรรมการเรียนสอน (Innovative           
    Science and Technology University) 
3) มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและนวัตกรรม  (Research and Innovation Technology) 

3.1) มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
University) 

3.2) มหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชน (Social Lab- University Social Responsibility) 
4.) มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green and Clean University) 
5.) การสร้างเครือข่าย (Networking)  

หลักสูตรมีเป้าหมายในการด าเนินการด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกรอบการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  พ.ศ. 2549-2563 (Theme for Development of KMUTT 
Roadmap 2020) ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้  

1)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใหม่ (New Approach to Learning)   
2)  การสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิจัย (S&T Core Capability and Clustering)  3)  
การสร้างบัณฑิตและบุคลากรท่ีเป็นคนอย่างสมบูรณ์ (Humanization)   
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4)  การปรับโครงสร้างหน่วยงาน (Organizational  Reform)  
5 )  ธ ร รมาภิ บ าลและการบริ ห า รจั ดการสมั ย ใหม่  ( Good Governance and Modern 

Management)   
6)  การสร้างความเป็นสากล (Internationalization) การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก ใน

ด้านคุณภาพของบัณฑิตและความเป็นเลิศของงานวิชาการ มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี และ
ประสิทธิภาพของงานวิจัย 

               หลักสูตรตอบสนองพันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ 
ศิลปศาสตร์ ได้แก่ 

 1)  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ KMUTT-QF และ มีความเป็นสากล 
 2)  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาให้ตรงตามความต้องการของคณะ ภาควิชา และผู้ใช้ 

บัณฑิต และตลาดแรงงาน 
 3)  ปลูกฝังนักศึกษาให้เป็นคนดี มีความรู้และทักษะที่สามารถ น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตและ

ประกอบอาชีพได้ ประสบความส าเร็จในสังคมไทยและสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

 4)  ช่วยลดช่องว่างดิจิทัลในสังคมไทย 
 5)  ผลิตบัณฑิตที่เก่งมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นคนดี 
 6)  สรรหาและสร้างองค์ความรู้ที่สามารถใช้สร้างความม่ังคั่งทางสารสนเทศในสังคมไทย 

 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชา  
 ที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)   

13.1   กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป รับผิดชอบโดย ส านักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 
   หมวดวิชาเฉพาะ รับผิดชอบโดย คณะศิลปศาสตร์ 
   หมวดวิชาเลือกเสรี รับผิดชอบโดย คณะศิลปศาสตร์ 

13.2   กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
      ไม่มี 

 13.3  การบริหารจัดการ  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากภาควิชาต่างๆ ในคณะที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนทะเบียนและประเมินผล  เพื่อจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา จัดตารางเวลาเรียนและสอบ เป็นต้น 
 
 

 

 
 
 
 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
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1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ 
(Multidisciplinary) ที่ประยุกต์และบูรณาการกันจากศาสตร์ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ กอรปกับทักษะด้านการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารร่วมด้วย ซึ่งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมบริการดิจิทัลนี้ เน้นสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในการน าดิจิทัลไปใช้ง านได้อย่างสอดคล้องกับ
บริบทของประเทศในยุค Thailand 4.0 พร้อมกับมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ และ
บริหารธุรกิจ (หรือสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ) อย่างดี 

1.2   ความส าคัญของหลักสูตร 
               เพ่ือสนองตอบต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้รูปแบบของความต้องการบุคลากรเปลี่ยนไป  ทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 
ดังนั้นการผลิตบุคลากร ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ตามนโยบายสร้างคน สร้างงาน สร้างความ
เข้มแข็งจากภายใน)  จึงจ าเป็นอย่างมากในการพัฒนาประเทศ 
 การผลิตบุคลากรที่สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้กับวิชาชีพอ่ืนๆ  และชุมชนได้อย่างมี
คุณภาพ ในปริมาณที่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาท่ีขาดแคลน หรือมีความส าคัญต่อการสร้างนวัตกรรม จึงเป็น
หนึ่งในเป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการจ้างงานแบบใหม่ หรือธุรกิจใหม่ 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีหน่วยงานที่มีความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งมีคณาจารย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่สามารถท างานแบบพหุวิทยาการ 
(Multidisciplinary) ด้วยเหตุผลข้างต้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี จึงพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัลขึ้น  

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1)  เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านดิจิทัลที่มีความเข้าใจในมนุษย์ และศาสตร์อ่ืนที่ต้องการใช้เทคโนโลยี  
     ดิจิทัลน ามาประยุกต์ใช้ และเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital  
     Transformation Change Agent)  
2)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถท างานได้จริงในสภาพแวดล้อมที่เทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลง 
    อย่างรวดเร็ว และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้กับงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
1.4.1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเป็นอย่างดี 

 1) นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เครื่องมือทางดิจิทัลอย่างดี 
 2) นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้งานเครื่องมือทางดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) นักศึกษาสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจถึงหลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางดิจิทัลได้ 

          1.4.2 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางธุรกิจ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาใน  
                  กระบวนการท างานขององค์กรได้  

1) นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทางธุรกิจ 
2) นักศึกษาเข้าใจถึงกระบวนการท างานขององค์กร 
3) นักศึกษาสามารถแยกแยะ วิเคราะห์ปัญหา และสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาในกระบวนการ 
    ท างานได้ 
  

   4) นักศึกษาสามารถน า หรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ 
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 แก้ปัญหาในกระบวนการท างานขององค์กรได้ 
          1.4.3 นักศึกษาสามารถออกแบบนวัตกรรมบริการด้านดิจิทัลที่สอดคล้องกับกระบวนการท างานของ 
                  องค์กร และความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบได้ 
                  1) นักศึกษาเข้าใจ และวิเคราะห์ความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายของภาคอุตสาหกรรม 
                  2) นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงบริการทางดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบ 
                  3) นักศึกษาสามารถออกแบบระบบบริการทางดิจิทัลที่สอดคล้องกับกระบวนการท างานของ 
                      องค์กรได ้
                  4) นักศึกษาสามารถออกแบบบริการทางดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม  
                      (กลุ่มผู้ใช้งาน) เพื่อสร้างนวัตกรรมในการบริการได้อย่างครบวงจร 
                  5) นักศึกษาสามารถประเมินผลกระทบของการน าบริการดิจิทัลมาใช้ในระดับต่างๆ ได้ 
 1.4.4 นักศึกษามีทักษะในการสื่อสารและการน าเสนอข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองอย่างเหมาะสม  

1) นักศึกษาใช้ทักษะการสื่อสารการพูด/ฟัง/อ่าน/เขียน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม 

2) นักศึกษาใช้ทักษะการน าเสนอแนวคิดการออกแบบบริการดิจิทัล โดยใช้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
ผ่านรูปแบบและสื่อการน าเสนอท่ีเหมาะสมได้ถูกต้องและง่ายต่อการเข้าใจ 

3) นักศึกษาสามารถกลั่นกรองข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และสรุปความจากข้อมูลที่สืบค้นได้อย่างถูกต้อง 
4) นักศึกษาสามารถอธิบายให้ผู้อ่ืนเข้าใจถึงแนวคิดการเปลี่ยนแปลงโดยดิจิทัล (Digital  
    Transformation) ได ้
5) นักศึกษาสามารถติดตามความก้าวหน้าและเรียนรู้เทคโนโลยีทางดิจิทัลได้  

 1.4.5 นักศึกษาเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีความเป็นผู้น า และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
1) นักศึกษารู้จัก และเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
2) นักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมที่มีความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม 
และเชื้อชาติ 
3) นักศึกษามีความเป็นผู้น าที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงทางบวกให้เกิดข้ึนทั้งในระดับ 
    องค์กร และระดับประเทศได้ 
4) นักศึกษาเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
5) นักศึกษามีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับที่ สกอ. ก าหนด 

-  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบ 
   มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
-  ติดตามประเมนิหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- มีหลักสูตรปรับปรุงใหม่ทุก 5 ป ี

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ยื ด หยุ่ น  ที่ ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ
นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ 
มีทักษะในการบริหารจัดการ
ตนเองสูง และมีความต้องการที่
จะศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็น

- คณะที่น าหลักสูตรไปใช้ต้องก าหนด
กระบวนการสรรหานักศึกษาให้มี
คุณสมบัติตามที่หลักสูตรต้องการ 

 

- คณะที่น าหลักสูตรไปใช ้
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พิเศษ ซึ่งหลักสูตรที่มีทั่วไปไม่
รองรับความต้องการของผู้เรียน 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  
    ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 ก าหนดการเปิดสอน 

  เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในทุกสาขา 
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไป 

    ตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับคณะศิลปศาสตร์  
    และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรโดยพิจารณาจาก 
    ความสามารถ 

2.3 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาแรกเข้า 
         นักศึกษาแรกเข้าอาจมีความรู้พ้ืนฐานที่แตกต่างกัน ดังนั้น นักศึกษาแรกเข้าจะได้รับการอบรม หรือการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือปรับความรู้พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือความรู้พ้ืนฐานด้านอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 

2.4 การจัดการเรียนการสอน 

      การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนวัตกรรมบริการดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนเพ่ือ
ตอบโจทย์อุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และกระบวนทัศน์ของผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
ที่เฉพาะเจาะจงได้ในระยะเวลาอันสั้น หลักสูตรจะด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล (Module) โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิด Learning Outcomes Based Micro-credentials ในการจัดการเรียนรู้แก่นักศึกษาในแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 

- ก าหนดโมดูลที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างวิชาในภาคการศึกษา 
- ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ระดับวิชาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับโมดูล 
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- ก าหนดวิธีวัดและประเมินผลตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของโมดูล  
- จัดท า LO Log Book ส าหรับบันทึกข้อมูลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือพัฒนาตนเอง ให้เป็นไปตาม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
          โดยจะจัดให้มีการระดมสมองเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตรเพ่ือออกแบบวิธีการจัดการ
เรียนรู้กิจกรรมการการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การวัดและประเมินผล และการดูแลนักศึกษาที่เหมาะสม
เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร สร้างนักศึกษาที่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความคาดหวังของ
มหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไป 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
                                                                                                 หน่วย : คน                                                                            

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 30 30  
2.6 งบประมาณรายรับ 

ประมาณการรายรับ หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าบ ารุงการศึกษา บาท/ปี 900,000  1,800,000  2,700,000  3,600,000  3,600,000  
ค่าลงทะเบียน บาท/ปี 1,815,000  3,630,000  5,445,000  7,260,000  7,260,000  

รวม บาท/ปี 2,715,000  5,430,000  8,145,000  10,860,000  10,860,000  
หมายเหตุ : การค านวณประมาณการรายรับค านวณจากนักศึกษาท้ังหมดหน่วยงานฯ รับผิดชอบหลักสูตรใน
ภาพรวมทั้งสิ้น 1 หลักสูตรเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างคณะศิลปศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

2.6.1 ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 
ค่าบ ารุงการศึกษา 15,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา 30,000 บาท/คน/ปี 
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/หน่วยกิต 60,500 บาท/คน/ปี 
ค่าเล่าเรียนรวม 90,500 บาท/คน/ปี 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  362,000 บาท/คน 

  
    2.6.2 งบประมาณรายจ่าย 

รายการ  
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4,082,400 4,286,520 4,500,846 4,725,888 4,962,183 
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    เงินเดือน 3,240,000 3,402,000 3,572,100 3,750,705 3,938,240 
    สวัสดิการ 26% 842,400 884,520 928,746 975,183 1,023,942 
 2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 498,000 996,000 1,494,000 1,992,000 1,992,000 
    2.1 ค่าตอบแทน 108,000 216,000 324,000 432,000 432,000 
    2.2 ค่าใช้สอย 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 
    2.3 ค่าวัสดุ 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 

    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 

    2.5  ทุนการศึกษา 30,000  60,000  90,000  120,000  120,000  
 3. รายจ่ายให้
มหาวิทยาลัย  900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000 
 4. งบลงทุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
    ครุภัณฑ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
รวมทั้งสิ้น 5,580,400 7,182,520 8,794,846 10,417,888 10,654,183 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 186,013 119,709 97,721 86,816 88,785 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว
นักศึกษา  115,809/ต่อปี 

ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา 
หมายเหตุ งบประมาณรายรับและรายจ่ายค านวณจากนักศึกษาทั้งหมดที่อยู่ในหลักสูตร 

 
2.7  ระบบการศึกษา  

  แบบชั้นเรียน  
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  

            เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
            ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 121 หน่วยกิต  

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

ก. หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป       31  หน่วยกิต 
ก.1  วิชาบังคับ        22  หน่วยกิต 
ก.2  วิชาบังคับเลือก         9  หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ         60  หน่วยกิต 
ข.1  วิชาแกนทางด้านจิตวิทยา      12 หน่วยกิต 
ข.2  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพทางนวัตกรรมบริการดิจิทัล    42 หน่วยกิต 
ข.3  วิชาเลือก            6  หน่วยกิต 
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ค. หมวดวิชาชีพ         24  หน่วยกิต 
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หน่วยกิต 

เลือกเรียนหรือโอนหรือเทียบโอนวิชาเอกในสาขาใดสาขาหนึ่งตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
หลักสูตร หรือคณะกรรมการที่คณะฯ จัดตั้งขึ้น 

 
หมายเหตุ : ในส่วนของหมวดวิชาชีพ เปิดให้นักศึกษาสามารถเลือกสาขาและรายวิชาได้ด้วยตนเองนอกเหนือ

จากที่ปรากฏด้านบน โดยกรรมการหลักสูตรเป็นผู้อนุมัติ หรือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาในสายวิชาชีพใด
วิชาชีพหนึ่ง เช่น การบัญชี การตลาด รัฐศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น โอนหรือเทียบโอนหน่วยกิต
ได้ทั้งหมด 24 หน่วยกิต เพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาโดย ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสกอ. และ 
กรรมการหลักสูตรจะเป็นผู้พิจารณาในเนื้อหาในรายละเอียดของแต่ละวิชา 

 
              3.1.3 รายวิชา 

ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก 

           รหัสตัวอักษร                   หมายถึง         วิชาของคณะซึ่งนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
            GEN XXX                     หมายถึง          กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
                         DSI  XXX          หมายถึง      กลุ่มวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล  
    LNG XXX        หมายถึง   กลุ่มวิชาภาษา 
    SSC XXX   หมายถึง  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ 
                                                                              กลุ่มวิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจ 
    INT XXX    หมายถึง  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           รหัสเลขหลักร้อย     หมายถึง      ระดับของวิชา  
    เลข 1-4   หมายถึง    วิชาระดับปริญญาตรี 
    เลข 5   หมายถึง    วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษาระดับ  

                           ปริญญาตรสีามารถเลือกเรียนได้ 
 

              - รายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                       31  หน่วยกิต 
วิชาบังคับ             25  หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 

GEN 101 พลศึกษา 1(0-2-2) 
             (Physical Education)  

2. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนนิชีวิต 
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต  3(3-0-6) 

        (Man and Ethics of Living) 
3.  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

               GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา  3(3-0-6)        
  (Learning and Problem Solving Skills) 
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4.  กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ 

                GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด 3(3-0-6)         
  (Miracle of Thinking) 

หมายเหตุ รายวิชา GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา และ GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด 
เป็นการบูรณาการเนื้อหาวิชาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่ในสองรายวิชานี้ 
5.  กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม 

               GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต  3(3-0-6) 
       (Beauty of Life) 

6.  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ 
               GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า  3(3-0-6) 
                            (Modern Management and Leadership) 

7.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
           LNG 101 ภาษาอังกฤษทั่วไป  3(3-0-6)        

  (General English) 
               LNG 102 ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิค  3(3-0-6) 
        (Technical English)   
               LNG 103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในที่ท างาน  3(3-0-6) 
                            (English for Workplace Communication) 
 หมายเหตุ  วิชาภาษาอังกฤษนักศึกษาต้องเรียนอย่างน้อย 9 หน่วยกิต ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนตามที่สาย

วิชาภาษาก าหนด ซึ่งอาจเป็นวิชาภาษาในระดับที่สูงขึ้นถ้านักศึกษามีผลคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
วิชาบังคับเลือก  6  หน่วยกิต 

โดยรายวิชาต้องไม่อยู่ในกลุ่มวิชาเดียวกัน 
1. กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 

               GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 3(3-0-6)        
  (Holistic Health Development) 
               GEN 201 ศาสตร์และศิลป์ในการปรุงและบริโภคอาหาร  3(3-0-6) 

       (Art and Science of Cooking and Eating) 
2. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนนิชีวิต 

               GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6) 
                            (The Philosophy of Sufficiency Economy) 
               GEN 212 การพัฒนาจิตเพ่ือชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยวิถีพุทธ   3(2-2-6) 

       (Mind Development through Buddhism for a Fulfilling Life) 
               GEN 311 จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)        
  (Ethics in Science-based Society) 
              GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ 3(2-2-6) 
                           (Personality Development and Public Speaking) 

    GEN 412 ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินชีวิตและการท างาน 3(3-0-6) 
    (Science and Art of Living and Working) 
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3. กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

              GEN 222 สังคมวัฒนธรรมไทยและประเด็นร่วมสมัย   1(0–2–2) (S/U) 
      (Thai Society, Culture and Contemporary Issues) 
 

              GEN 223 พร้อมรับภัยพิบัติ 3(3-0-6) 
      (Diaster Preparedness) 

              GEN 224 เมืองน่าอยู่   3(3-0-6) 
      (Liveable City) 

              GEN 225 การเขียนบันทึกสะท้อนคิดเพ่ือการพัฒนาตนเอง  3(1-4-4) 
      (Reflective Journal Writing for Self-Improvement) 

              GEN 321 ประวัติศาสตร์อารยธรรม 3(3-0-6)       
  (The History of Civilization) 
              GEN 421 สังคมศาสตร์บูรณาการ 3(3-0-6)       
  (Integrative Social Sciences) 

4. กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ 
              GEN 232 การวิจัยและนวัตกรรมบนฐานชุมชน  3(3-0-6) 

      (Community Based Research and Innovation) 
              GEN 331 มนุษย์กับการใช้เหตุผล  3(3-0-6)       
  (Man and Reasoning) 
              GEN 332 การเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

      (Science Storytelling) 
5. กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม 

              GEN 242 ปรัชญาจีนกับการด าเนินชีวิต   3(3-0-6) 
   (Chinese Philosophy and Ways of Life) 

              GEN 341 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  3(3-0-6)       
  (Thai Indigenous Knowledge) 
              GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 3(2-2-6)       
  (Culture and Excursion) 

6. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ 
               GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)        
  (Technology and Innovation for Sustainable Development) 
               GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ        3(3-0-6)         
  (Managerial Psychology) 

7. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
               LNG 121 การเรียนภาษาและวัฒนธรรม     3(3-0-6) 

       (Learning Language and Culture)     
               LNG 122 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 3(0-6-6) 
       (English through Independent Learning) 
              LNG 231 สุนทรียะแห่งการอ่าน  3(3-0-6) 
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       (Reading Appreciation) 
              LNG 232 การแปลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
       (Basic Translation) 
              LNG 233 การอ่านอย่างมีวิจารญาณ  3(3-0-6) 
       (Critical Reading)    
              LNG 234 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
                           (Intercultural Communication) 
              LNG 235 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานชุมชน  3(2-2-6) 
       (English for Community Work)       
              LNG 243 การอ่านและการเขียนเพ่ือความส าเร็จในวิชาชีพ                       3(3-0-6)       
  (Reading and Writing for Career Success)  
              LNG 294 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ 3(3-0-6) 
       (Thai for Communication and Careers) 
              LNG 295 ทักษะการพูดภาษาไทย  3(3-0-6) 
       (Speaking Skills in Thai) 
              LNG 296 ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
       (Writing Skills in Thai) 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ         60 หน่วยกิต 
ข1 . วิชาแกนทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์    12 หน่วยกิต 
SSC 131 มนุษยสัมพันธ์ในโลกดิจิทัล      3(3-0-6) 
 (Human Relations in Digital World)  
SSC 132 จิตวิทยาไซเบอร์       3(3-0-6) 
 (Cyberpsychology) 
SSC 133 สังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล      3(3-0-6) 
 (Society and Culture in Digital Age)  
SSC 134 พฤติกรรมศาสตร์ในยุคดิจิทัล      3(3-0-6) 
  (Behavioral Sciences in Digital Age) 
 
ข.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพทางนวัตกรรมบริการดิจิทัล      42 หน่วยกิต  
1) ด้านเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมดิจิทัล   
DSI 103 นวัตกรรมบริการดิจิทัลเบื้องต้น               3(3-0-6) 
 (Introduction to Digital Service Innovation)      
DSI 105  พ้ืนฐานด้านดิจิทัล        3(3-0-6) 
 (Digital Fundamental)  
DSI 211 ศิลปะดิจิทัล         3(3-0-6) 
 (Digital Arts)         
DSI 213  การเขียนโปรแกรมส าหรับบริการดิจิทัล              3(2-2-5) 
 (Programming for Digital Services)  
DSI 215 เทคโนโลยีเว็บ และแพลตฟอร์ม      3(2-2-5) 
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 (Web Technology and Platform)      
DSI 217 สถิติส าหรับบริการดิจิทัล       3(3-0-6) 
 (Statistics for Digital Services)     
DSI 219 คณิตศาสตร์ส าหรับบริการดิจิทัล      3(3-0-6) 
 (Mathematic for Digital Services)  
2) ด้านบริการดิจิทัลและนวัตกรรม   
DSI 301 การออกแบบบริการดิจิทัล       3(3-0-6) 
 (Digital Service Design) 
DSI 313 การวิเคราะห์และการออกแบบจุดสัมผัส     3(3-0-6) 
 (Touch Point Analysis and Design)  
DSI 321 การจัดการความรู้        3(3-0-6) 
 (Knowledge Management)      
DSI 323  การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล       3(3-0-6) 
 (Digital Transformation)  
DSI 331  การผลิตโปรแกรมประยุกต์ดิจิทัล       3(2-0-6) 
 (Digital Application Production)  
DSI 495  การเตรียมตัวส าหรับโครงการรวบยอด      1(0-2-1) 
 (Preparation for Capstone Project)  
DSI 498  โครงการรวบยอด 1        2(0-4-2) 
 (Capstone Project I)       
DSI 499  โครงการรวบยอด 2        3(0-6-3) 

 (Capstone Project II)  
 

ข.3 วิชาเลือก                                                          6 หน่วยกิต  
DSI 411 การวัดและวิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ใช้     3(3-0-6) 
 (User Experience Measurement and Analysis)      
DSI 421 สื่อสังคม        3(3-0-6) 
 (Social Media)   
DSI 431  การบริหารโครงการดิจิทัล      3(3-0-6) 
 (Digital Project Management) 
DSI 491-  หัวข้อพิเศษ 1-4                                             3(3-0-6)                          
494         (Special Topics I-IV)  
DSI 496-  หัวข้อพิเศษ 6-7                                             3(2-2-5)                          
497         (Special Topics V-VII)  

 
ค. หมวดวิชาชีพ (วิชารอง-Minor)  เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
1. กลุ่มผู้ประกอบการ (Entrepreneur)   24 หน่วยกิต 
LNG 410 ภาษาอังกฤษธุรกิจ        3(3-0-6) 

  (Business English) 
SSC 271 การบัญชีเพ่ือการบริหารเบื้องต้น       3(3-0-6) 
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  (Introduction to Managerial Accounting) 
SSC 273 นวัตกรรมธุรกิจการบริการ       3(3-0-6) 

  (Business Service Innovation)  
SSC 274 การวิจัยตลาดดิจิทัล        3(3-0-6) 

  (Digital Marketing Research)  
SSC 352 กฎหมายธุรกิจ        3(3-0-6) 

  (Business Law) 
SSC 373 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ       3(3-0-6) 

  (Innovation and Entrepreneurship)  
SSC 375 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา      3(3-0-6) 
    (Intellectual Property Management) 
SSC 376 การตัดสินใจทางธุรกิจ        3(3-0-6) 

 (Business Decision Making)  
SSC 471 หัวข้อพิเศษ 1        3(3-0-6) 

 (Special Topic I) 
2 กลุ่มบริหารธุรกิจ (Business Administration)  24 หน่วยกิต 
LNG 410 ภาษาอังกฤษธุรกิจ        3(3-0-6) 

  (Business English) 
SSC 271 การบัญชีเพ่ือการบริหารเบื้องต้น       3(3-0-6) 

  (Introduction to Managerial Accounting)  
SSC 273 นวัตกรรมธุรกิจการบริการ       3(3-0-6) 

  (Business Service Innovation) 
SSC 274 การวิจัยตลาดดิจิทัล        3(3-0-6) 

  (Digital Marketing Research)  
SSC 372 การบริหารงานบุคคล       3(3-0-6) 

  (Personnel Management)  
SSC 375 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา       3(3-0-6) 

  (Intellectual Property Management)  
SSC 377 การจัดการการเงิน        3(3-0-6) 

  (Financial Management)  
SSC 381 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ        3(3-0-6) 

  (Business Economics) 
SSC 472 หัวข้อพิเศษ 2        3(3-0-6) 

 (Special Topic II) 
          ง. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                      6 หน่วยกิต 
           เลือกเรียนหรือโอนหรือเทียบโอนวิชาเอกในสาขาใดสาขาหนึ่งตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตร หรือคณะกรรมการที่คณะฯ จัดตั้งขึ้น 
 
 3.1.4 แผนการศึกษา 
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          หลักสูตรมีแผนการศึกษาปกติแผนเดียว โดยเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) 
จ านวนหน่วยกิตในหัวข้อในตาราง (ท ป ต) หมายถึง ทฤษฎี ปฎิบัติ และศึกษาด้วยตนเอง  
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต (ท ป ต) 
GEN 101 พลศึกษา 1 (0 2 2) 
GEN 227 การรู้เท่าทันดิจิทัล 3 (3 0 6) 
LNG 101 ภาษาอังกฤษทั่วไป  3 (3 0 6) 
SSC 131 มนุษยสัมพันธ์ในโลกดิจิทัล 3 (3 0 6) 
DSI 103 นวัตกรรมบริการดิจิทัลเบื้องต้น 3 (3 0 6) 
DSI 105 พ้ืนฐานด้านดิจิทัล 3 (3 0 6) 

รวม 49 ชั่วโมง/สัปดาห์ 16 (15 2 32) 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต  (ท ป ต) 
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต 3 (3 0 6) 
LNG 102 ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิค 3 (3 0 6) 
SSC 132 จิตวิทยาไซเบอร์ 3 (3 0 6) 
SSC 133 สังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 3 (3 0 6) 
SSC 134 พฤติกรรมศาสตร์ในยุคดิจิทัล 3 (3 0 6) 
DSI 219 คณิตศาสตร์ส าหรับบริการดิจิทัล 3 (3 0 6) 

รวม 54 ชั่วโมง/สัปดาห์ 18 (18 0 36) 

 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต (ท ป ต) 
GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 3 (3 0 6) 
LNG 103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในที่ท างาน 3 (3 0 6) 
DSI 213 การเขียนโปรแกรมส าหรับบริการดิจิทัล 3 (3 0 6) 
DSI 217 สถิติส าหรับบริการดิจิทัล 3 (3 0 6) 
SSC 271 การบัญชีเพื่อการบริหารเบื้องต้น 3 (3 0 6) 
SSC 273 นวัตกรรมธุรกิจการบริการ 3 (3 0 6) 

รวม 54 ชั่วโมง /สัปดาห์ 18 (18 0 36) 

  

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต  (ท ป ต) 
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต 3 (3 0 6) 
DSI 211 ศิลปะดิจิทัล 3 (3 0 6) 
DSI 215 เทคโนโลยีเว็บ และแพลตฟอร์ม 3 (3 0 6) 
SSC 274 การวิจัยตลาดดิจิทัล 3 (3 0 6) 
LNG 410 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 (3 0 6) 

รวม 45 ชั่วโมง /สัปดาห์ 15 (15 0 30) 
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ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต  (ท ป ต) 
GEN xxx วิชาบังคับเลือกด้านศึกษาทั่วไป 2 3 (3 0 6) 
GEN xxx วิชาบังคับเลือกด้านศึกษาทั่วไป 3 3 (3 0 6) 
DSI 331 การผลิตโปรแกรมประยุกต์ดิจิทัล   3 (3 0 6) 
DSI 495 การเตรียมตัวส าหรับโครงการรวบยอด   1 (0 2 1) 
SSC 375 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 3 (3 0 6) 
SSC xxx วิชาบังคับเลือก (วิชารอง)   3 (3 0 6) 

รวม 48 ชั่วโมง /สัปดาห์ 16 (15 2 31) 

 

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต  (ท ป ต) 
DSI 313 การวิเคราะห์และการออกแบบจุดสัมผัส 3 (3 0 6) 
DSI 323 การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล 3 (3 0 6) 
DSI 498 โครงการรวบยอด 1 2 (0 4 2) 
DSI xxx วิชาเลือก 1 3 (3 0 6) 
SSC xxx วิชาบังคับเลือก (วิชารอง) 3 (3 0 6) 

รวม 42 ชั่วโมง /สัปดาห์ 14 (12 4 26) 

 

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต (ท ป ต) 
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า 3 (3   0 6) 
DSI 301 การออกแบบบริการดิจิทัล 3 (3 0 6) 
DSI 499 โครงการรวบยอด 2 3 (0 6 3) 
DSI xxx วิชาเลือก 2 3 (3 0 6) 
SSC xxx วิชาบังคับเลือก (วิชารอง) 3 (3 0 6) 

รวม 45 ชั่วโมง /สัปดาห์ 15 (12 6 27) 
 
 

    

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต (ท ป ต) 
DSI 321 การจัดการความรู้ 3 (3 0 6) 
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 1 3 (3 0 6) 
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 2 3 (3 0 6) 

รวม 27 ชั่วโมง /สัปดาห์ 9 (9 0 18) 

3.1.5. ค าอธิบายรายวิชา  
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ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.) และตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) 
กับ KMUTT Student QF และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคผนวก ค.)  
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3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 
ที ่

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 ดร.สุณิสา สถาพรวจนา ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2560) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2546) 
วท.บ. (สถิต)ิ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
ประเทศไทย (2543) 

10 10 10 10 10 

2 ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล 
 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
(2537) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2529) 

10 10 10 10 10 

3 อ.กิตติพงศ์ วะระทรัพย์ 
 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2548) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
โทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
(2542) 

10 10 10 10 10 

4 ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการ
นวัตกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
ประเทศไทย (2556) 
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี,ประเทศไทย 
(2549) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี,ประเทศไทย (2546) 

10 10 10 10 10 

5 ดร.ปุณยภา แสงศรี ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
ประเทศไทย (2551) 
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2548) 
B.A. (Modern Languages) 
Macquarie University Sydney, 
Australia. (1998) 
 
 
 
 
 

10 10 10 10 10 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2561 2562 2563 2564 2565 
6 ดร.พนิตพิมพ์  โศจิศิริกุล ปร.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา), 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
ประเทศไทย (2553) 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขา 
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2541) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, ประเทศไทย (2537) 

10 10 10 10 10 

7 อ.วรงค์ ถาวระ ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
(2552) 
ป.บัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ), 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย 
(2548) 
M.A. (Computer Art), Savannah 
College of Art and Design, U.S.A. 
(1997) 
ศศ.บ. (ทัศนศิลป์), มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย (2534) 

10 10 10 10 10 

8 อ.ปาณเลิศ ศิริวงศ์ M.B.A. (International Business), 
University of La Verne, U.S.A. 
(2004) 
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย, ประเทศไทย (2545) 

10 10 10 10 10 

9 อ.สุทธิพงษ์ เรืองจันทร์ M.A. (Sound Studies), Rheinische 
Friedrich Wilhelms Universität 
Bonn, Germany (2010) 
ศศ.บ. (ดนตรีศึกษา) ราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, ประเทศไทย (2539) 

10 10 10 10 10 

10 ดร.ภาสนันทน์  อัศวรักษ์ 
 

ศศ.ด. (สิ่งแวดล้อม การพัฒนาและความ
ยั่งยืน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
ประเทศไทย (2556) 
ศศ.ม. (สังคมวิทยา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2548) 
ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (รัฐศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
(2545) 
 
 
 
 
 
 

10 10 10 10 10 
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ที ่

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา), 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 2562 
11 รศ.ดร.วชิรศักดิ์  วานิชชา 

 
Ph.D. (Information Science), 
Japan Advanced Institute of 
Science and Technology, Japan 
(2004)  
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2543) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ธนบุรี, ประเทศไทย (2541)  

10 10 10 10 10 

12 ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ 
 

Ph.D. (Electrical and Computer 
Engineering), The Georgia 
Institute of Technology, U.S.A. 
(2004) 
M.Sc. (Electrical Engineering), The 
Georgia Institute of Technology, 
U.S.A. (1998) 
B.Sc. (Computer Engineering), 
Rensselaer Polytechnic Instituti, 
U.S.A. (1995) 

10 10 10 10 10 

13 ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ 
 

Ph.D. (Computer Science), The 
Graduate Center, City University 
of New York, U.S.A. (2006) 
M.Phil. (Computer Science), The 
Graduate Center, City University 
of New York, U.S.A. (2002)  
M.S.  (Computer Engineering), 
Manhattan College, U.S.A. (1996) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2537) 

10 10 10 10 10 

14 อ.กิตติพันธุ์ พัวพลเทพ      วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2550) 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2543) 

10 10 10 10 10 

15 อ.มนตรี สุภัททธรรม 
 
 
 
 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2543) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2534) 
 
 
 

10 10 10 10 10 
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ที ่

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา), 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 2562 
16 ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี 

 
ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2551) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2548) 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2545) 

10 10 10 10 10 

17 ดร.โอฬาร  โรจนพรพันธุ์ 
 

Ph.D. (Electrical Engineering), 
The University of New South 
Wales, Sydney, Australia. (2007) 
B.Eng. (Computer Engineering),  
The University of New South 
Wales, Sydney, Australia. (1998) 

10 10 10 10 10 

18 ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว 
 

Ph.D. (Computer Science), 
University of Illinois at Urbana-
Champaign, U.S.A. (2000) 
M.Sc. (Computer Science), 
University of Illinois at Urbana-
Champaign, U.S.A. (1996) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ประเทศไทย 
(2533)            
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย  
(2533)  

10 10 10 10 10 

19 อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย
รังสิต, ประเทศไทย (2539)            
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบัน 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2530)            

10 10 10 10 10 

20 อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล 
 

วท.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย 
(2530)             
วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, ประเทศไทย (2528)            

10 10 10 10 10 

21 ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง ปร.ด. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
(2555)            
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
(2549)            
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
ประเทศไทย (2544)            
 

10 10 10 10 10 
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ที ่

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา), 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

     
22 อ.สนิท ศิริสวัสด์ิวัฒนา    

 
M.B.A. (Finance), University of 
Texas at San Antonio, U.S.A. 
(1997)            
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2534)            

10 10 10 10 10 

23 ดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์ 
 

Ph.D. (Electrical and Computer 
Engineering), University of  
Waterloo, Canada (2012)            
วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
(2541)            
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2530)            

10 10 10 10 10 

 

3.2.2  อาจารย์พิเศษ  
  ไม่มี 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) 

4.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม “ดิจิทัล” และ อุตสาหกรรมอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เช่น การเงินการธนาคาร การแพทย์ เป็นต้น เพ่ือให้นักศึกษาในหลักสูตรได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ เชิง
ประสบการณ์จากการท างานในสภาพแวดล้อมจริงในสถานประกอบการ  

4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้งานเครื่องมือทางดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอธิบาย ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ถึงหลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางดิจิทัลได้ เข้าใจถึงกระบวนการท างาน (ทางธุรกรรม)สามารถ
แยกแยะและวิเคราะห์ปัญหา ในกระบวนการท างานได้ สามารถแก้ปัญหา ในกระบวนการท างาน ได้อย่างเป็น
ระบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถเข้าใจถึงบริการทางดิจิทัล (Digital Services) ได้อย่างเป็นระบบ 

4.3 ระยะเวลา 

 แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากประสบการณ ์ในแต่ละปีการศึกษา มีดังนี้  

1) ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2: จัดให้มีการศึกษาดูงาน และ ฝึกงานระยะสั้น (1-2 
สัปดาห์) กับภาคอุตสาหกรรมที่ก าหนด ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีแรก โดย
มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน หรือ Site Director ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยในรายวิชาจะท าการออกแบบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้บางส่วนร่วมกันเพ่ือใช้ในการประเมินผลนักศึกษา ที่ได้จากการดูงานและฝึกงาน
ระยะสั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ 
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1.1) นักศึกษาได้เข้าใจถึงภาพรวมของรูปแบบ และกระบวนการท างานของอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งมี
ความเป็นเอกลักษณ์ เข้าใจถึงกระบวนการทางธุรกิจ ที่มีความหลากหลาย  

1.2) นักศึกษาได้เห็นถึงบริการด้านดิจิทัลในรูปแบบต่างๆตั้งแต่ที่มา และ ขั้นตอนการพัฒนาให้เกิด
บริการดิจิทัลดังกล่าว รวมไปถึงการน าไปใช้งานจริง จากภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ผลิตจริง ใน
หลากหลายรูปแบบจากบริษัทชั้นน าผู้ให้บริการ และ พัฒนาบริการดิจิทัลต่างๆ  

1.3) นักศึกษาและอาจารย์ได้ทราบถึง ปัญหาที่แท้จริงของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล เพ่ือน ามาใช้ในการ 
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ก่อนจะเข้ามาท างานอย่างเต็มรูปแบบต่อไป 

2) ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2: เน้นการน าความต้องการ และ โจทย์ที่ได้รับจาก
ภาคอุตสาหกรรม มาเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และการฝึกภาคปฏิบัติ โดย
อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม โดยรายวิชาในชั้นปีที่สองนี้จะ
เน้นความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการท างานในภาคอุตสาหกรรม ดิจิทัล  

3) ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1: เน้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพ่ือเข้าท างานใน
ภาคอุตสาหกรรม การจัดให้มีรายวิชาเพ่ือเตรียมตัวส าหรับโครงการรวบยอด ซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้า
ไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจากภาคอุตสาหกรรม เกี่ยวกับโครงงานที่สนใจร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือ
เตรียมความพร้อม โดยโครงงานดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วม
โครงการ และนักศึกษาจะต้องใช้ในการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ ในภาค
การศึกษาถัดไป  

4) ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคฤดูร้อน และ ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 : จัดให้เป็น
การเรียนการสอนแบบแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างเต็มรูปแบบ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน
เต็ม  นักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติการที่สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัว เสมือนกับ
เป็นพนักงานคนหนึ่งของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะต้องท าโครงงานที่ถูกออกแบบ 
ร่วมกันกับอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร และ สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยจะท าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวให้เทียบเท่ากับรายวิชา ที่ระบุในหลักสูตร  

5) ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2: เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษาซึ่งนักศึกษาจะต้อง
กลับมา เพ่ือน าความรู้มาวิเคราะห์ สรุปรวบยอด จัดท าเอกสาร หรือระบบสารสนเทศที่สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงานที่ได้ให้กับนักศึกษากลุ่มอ่ืน หรือ นักศึกษารุ่นถัดไป สามารถน าไปใช้เพ่ือ
พัฒนาระบบ หรือ ออกแบบบริการดิจิทัลเพ่ือต่อยอดได้   

       4.4 กระบวนการประเมินผล 

            การประเมินผลการเรียนรู้ และการฝึกทักษะของนักศึกษา จะประเมินผลตามผลลัพธ์การเรียนรู้  
(บางส่วน) ของแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาที่บูรณาการร่วมกัน โดยมีการ
ประเมินผลร่วมกับภาคอุตสาหกรรม จากสมุดบันทึกกิจกรรม  เอกสารหรือรายงาน การน าเสนอโครงงาน และ
โครงงานที่ตกลงร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรม   
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
โครงการรวบยอดที่นักศึกษาสนใจ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่ได้ศึกษา และมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

ในการก าหนดโจทย์หรือหัวข้อโครงงานที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือ ใช้ในการท า
โครงงาน  และโครงงานมีขอบเขตที่สามารถท าเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ในการท าโครงงาน 

โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 

5.3 ช่วงเวลา  
ท าโครงงานในภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 3  และ ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 4  

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
5 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  หรือ Site Director และมี Co-Coaching จากภาคอุตสาหกรรม

ร่วมดูแลอย่างใกล้ชิด มีการก าหนดชั่วโมงการประชุมนักศึกษา การให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึง
ค าแนะน าต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงาน 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน มีสมุดบันทึกโครงงาน เอกสารประกอบโครงงาน และ

การน าเสนอตามระยะเวลา และมีการประเมินผลร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยโครงงานต้องสามารถท างาน
ได้ตามโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการออกแบบบริการดิจิทัล การจัดสอบการน าเสนอต้องมี
กรรมการสอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

(1) เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
มีทักษะสังคมและชีวิต (Social and 
Life Balance) 

- มีรายวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ การอยู่ร่วมกันในสังคมที่
ท าให้เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมและสอดแทรกให้
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล  

(2) มีความรู้เชิงบูรณาการ ทั้งด้านเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล  สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  แ ล ะ  ก า ร
บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ  ทั้ ง ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
ภาคปฏิบัติ พร้อมปฏิบัติงานได้จริงใน
ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม  มี ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ( Entrepreneurial 
Mindset) 

- มีรายวิชาที่ เปิดสอนจากทั้ งด้ านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล 
สังคมศาสตร์ และ การบริหารธุรกิจ มีการใช้โจทย์จริงจาก
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้นักศึกษาได้คิด วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาโดยบูรณาการความรู้จากทั้ง 3 ด้าน การจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์  
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมการท างานจริง
ในภาคอุตสาหกรรม  

(3) มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้  และมีความคิด
สร้างสรรค์ ในการสร้างนวัตกรรมบริการ 
เพ่ือตอบโจทย์ทางธุรกิจสร้างผลกระทบ
เชิงบวกต่อองค์กรและสังคม มีทักษะ
ด้านนวัตกรรม (Innovation Skills) 

- มีรายวิชาที่สอนด้านการบริหารธุรกิจ กระบวนการทาง
ธุรกิจ และมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ส่งเสริมให้นักศึกษา
คิดนอกกรอบ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่
มีอยู่  มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ในการพัฒนาศักยภาพ การขับเคลื่อนให้นักศึกษาเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสังคม 

(4)  มีทักษะในการน าเสนอและการสื่อสารที่
ดี   ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  มี
ความสามารถที่เป็นสากล (Globally 
Talented) 

-  ในแต่ละรายวิชา มีการมอบหมายงานให้นักศึกษา
น าเสนอ หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา
ด้วยกัน อาจารย์ เจ้าของธุรกิจ และผู้สนใจภายนอก  มีการ
ใช้ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสื่อ 
เพ่ือใช้ในการอธิบายหรือสื่อสารในวิชาโครงการรวบยอดที่
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาภาษาต่างประเทศและการแสวงหา
ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เพ่ือการน าเสนอ การ
ถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างมืออาชีพ 

- หนังสือ เอกสารประกอบการสอน รวมถึงข้อสอบทั้งหมด
ในวิชาด้านนวัตกรรมบริการดิจิทัล จะใช้เป็นภาษาอังกฤษ
เพ่ือให้นักศึกษาได้คุ้นเคยกับการค้นคว้าข้อมูลในโลกซึ่งใช้
ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

- การท างานในสภาพการท างานจริงใน ธุรกิจจริง เพ่ือให้
เห็นถึง วิธีการน าเสนอ ในระดับมืออาชีพ ทั้งภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ 
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2.   การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร  
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนวัตกรรมบริการดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนไป

ตอบโจทย์อุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และกระบวนทัศน์ของผู้เรียนให้มี
สมรรถนะที่เฉพาะเจาะจงได้ในระยะเวลาอันสั้น หลักสูตรฯ จึงจะท าการประยุกต์ใช้แนวคิด Learning Outcomes 
Based Micro-credential ในการจัดการเรียนรู้แก่นักศึกษา โดยจะจัดให้มีการระดมสมองเชิงปฏิบัติการระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตรเพ่ือออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การวัด
และประเมินผล และการดูแลนักศึกษาที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร สร้างนักศึกษาที่
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความคาดหวังของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไป 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 

การเรียนรู ้
กลยุทธ์การประเมินผล 

การเรียนรู ้
PLO1: มี ค วามรู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จ  ใ น
หลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ดิจิทัลเป็นอย่างด ี
Sub PLO 1.1 มีความรู้  ความเข้าใจ 
เครื่องมือทางดิจิทัลอย่างดี  
Sub PLO 1.2 สามารถประยุกต์ใช้งาน
เ ค รื่ อ ง มื อ ท า ง ดิ จิ ทั ล ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  
Sub PLO 1.3 สามารถอธิบายให้ผู้ อ่ืน
เข้าใจถึงหลักการและการประยุกต์ใช้
เครื่องมือทางดิจิทัลได ้
 
 

- ใช้เครื่องมือระดับ World Class 
จากคู่ความร่วมมือที่เป็นผู้น าใน
อุตสาหกรรมดิจิทัลระดับโลก 
ไ ด้ แ ก่  IBM Huawei Microsoft 
Oracle และ HPE/Aruba เป็นต้น 
เครื่องมือ รวมถึงบริการต่างๆที่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ใน
การเรียนการสอน อยู่ในปัจจุบัน
และก าลังจะจัดซื้อเ พ่ิมเติมใน
อนาคต ถูกน าไปใช้ในการเรียน
การสอน และสามารถให้นักศึกษา
น าไปใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าง
อิสระ 

- มีการจัดให้มีการทัศนศึกษาดู
งาน และ การฝึกงานระยะสั้นใน
ลักษณะ (Observer) ประมาณ 1-
2 สั ป ด า ห์ ต่ อ บ ริ ษั ท  เ พ่ื อ ใ ห้
นักศึกษาเห็นเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้
ในภาคอุตสาหกรรม  

- การมอบหมายงานที่ เน้น ให้
นักศึกษาอธิบาย หรือ น าเสนอ 
หรือถ่ายทอดความรู้ หรือ แนวคิด
การใช้เครื่องมือทางดิจิทัล 

- วั ด โ ด ย ผ ล ก า ร ท า ง า น ที่
มอบหมายในชั้นเรียน 

- วั ด โ ด ย ผ ล ก า ร ส อ บ ใ น
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ซึ่ ง มี อ ย่ า ง
พอเพียงส าหรับนักศึกษาเพ่ือท า
การทดสอบภาคปฏิบัติ 

- วัดโดยการท าโครงงานร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม โดยเครื่องมือ
ทั้งหมดท่ีกล่าวมาเป็นเครื่องมือ
ตัวเดียวกันกับที่
ภาคอุตสาหกรรมใช้ในธุรกิจจริง
ทั้งหมด 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
การเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

PLO2: มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทางธุรกิจ สามารถ
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ แ ก้ ปั ญ ห า ใ น 
กระบวนการท างานขององค์กรได้  
Sub PLO 2.1 มีความรู้ เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทางธุรกิจ 
Sub PLO 2.2  เข้าใจถึงกระบวนการ
ท างานขององค์กร 
 
Sub PLO 2.3 ส า ม า ร ถ แ ย ก แ ย ะ 
วิเคราะห์ปัญหา และสร้างทางเลือกใน
การแก้ปัญหาในกระบวนการท างานได้  
Sub PLO 2.4  ส า ม า ร ถ น า  ห รื อ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
บริหารจัดการทางธุ รกิจ  และการ
แก้ปัญหาในกระบวนการท างานของ
องค์กรได ้
 

- ในหลักสูตรมีการสอนวิชาด้าน
สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
อย่างเข้มข้น ควบคู่ไปกับเรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

- มีการจัดให้มีการทัศนศึกษาดู
งาน และ การฝึกงานระยะสั้นใน
ลักษณะ (Observer) ประมาณ 1-
2 สัปดาห์ต่อบริษัท ในแผนก หรือ 
โ ค ร งก า รที่ แ ต ก ต่ า ง กั น ต า ม
ลักษณะของบริษัทคู่ความร่วมมือ 
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 

- จัดให้มีการเรียนการสอนแบบ 
การเรียนรู้ จากประสบการณ์  
(Experiential Learning) ร่วมกับ
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ภาคอุตสาหกรรมในรายวิชาหลัก
ด้านนวัตกรรมบริการดิจิทัล วิชา
ด้านสังคมศาสตร์ และ วิชาศึกษา
ทั่วไปในชั้นที่  3 และ 4 เพ่ือให้
นักศึกษาเข้าใจถึงกระบวนการ
ธุ รกิจ ในการท างานจริ ง  และ
สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือด้าน
ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การจัดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ  โดย เน้นการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ  Project- 
based learning (PBL)  เ พ่ือให้
เห็นโจทย์ปัญหาจริงในภาคธุรกิจ
และภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ การ
อภิ ป ร า ยกลุ่ ม  ก า รน า เ ส น อ
แนวคิด/ผลงาน การรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อปรับปรุงงาน 

- วั ด โ ด ย ผ ล ก า ร ท า ง า น ที่
มอบหมายในชั้นเรียน 

- วั ด โ ด ย ผ ล ก า ร ส อ บ ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

- วั ด โ ด ย ก า รป ระ เ มิ น จ าก
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ จ า ก ส ถ า น
ประกอบการที่นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม และ ท างาน ด้วย 

- วัดผลจากรายวิชาโครงงาน 
Capstone ทั้ง 3 รายวิชา DSI 
495, DSI498 และ DSI499 และ
ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

- กา รประ เ มิ น ผลจ า ก ก า ร
วิเคราะห์กรณีศึกษาและปัญหา  
และการเสนอแนวทางการแก้ไข 
ความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ที่เรียนมาในการวิจัยหรือ
ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า  แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลโครงงาน 

PLO3: สามารถออกแบบนวัตกรรม
บริการด้านดิจิทัลที่สอดคล้องกับ
กระบวนการท างานขององค์กร และ
ความต้องการของอุตสาหกรรมอย่าง
เป็นระบบได้                   

- มีการจัดให้มีการทัศนศึกษาดู
งาน และ การฝึกงานระยะสั้นใน
ลักษณะ (Observer) ประมาณ 1-
2 สัปดาห์ต่อบริษัท ในแผนก หรือ 

- วั ด โ ด ย ผ ล ก า ร ท า ง า น ที่
มอบหมายในชั้นเรียน 

- วั ด โ ด ย ผ ล ก า ร ส อ บ ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
การเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

Sub PLO 3.1 เข้าใจ และวิ เคราะห์
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ที่ แ ต ก ต่ า ง แ ล ะ
หลากหลายของภาคอุตสาหกรรม                   
Sub PLO 3.2  สามารถเข้าใจถึงบริการ
ทางดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบ 
                   
Sub PLO 3.3 สามารถออกแบบระบบ
บริ การทางดิ จิ ทั ลที่ ส อดคล้ อ งกั บ
กระบวนการท างานขององค์กรได้                   
Sub PLO 3.4 สามารถออกแบบบริการ
ทา งดิ จิ ทั ล ให้ สอดคล้ อ งกั บคว าม
ต้ อ งการของ อุตสาหกรรม  ( กลุ่ ม
ผู้ใช้งาน) เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการ
บริการได้อย่างครบวงจร 
Sub PLO 3.5  สามารถประ เมินผล
กระทบของการน าบริการดิจิทัลมาใช้ใน
ระดับต่าง ๆ ได ้
 

โ ค ร งก า รที่ แ ต ก ต่ า ง กั น ต า ม
ลักษณะของบริษัทคู่ความร่วมมือ 
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 

- จัดให้มีการเรียนการสอนแบบ 
การเรียนรู้ จากประสบการณ์  
(Experiential Learning) ร่วมกับ
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ภาคอุตสาหกรรมในรายวิชาหลัก
ด้านนวัตกรรมบริการดิจิทัล วิชา
ด้านสังคมศาสตร์ และ วิชาศึกษา
ทั่วไปในชั้นที่  3 และ 4 เพ่ือให้
นักศึกษาเข้าใจถึงกระบวนการ
ธุ รกิจ ในการท างานจริ ง  และ
สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือด้าน
ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การจัดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ  โดย เน้นการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ  Project- 
based learning (PBL)  เ พ่ือให้
เห็นโจทย์ปัญหาจริงในภาคธุรกิจ
และภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ การ
อภิ ป ร า ยกลุ่ ม  ก า รน า เ ส น อ
แนวคิด/ผลงาน  

- วั ด โ ด ย ก า รป ระ เ มิ น จ าก
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ จ า ก ส ถ า น
ประกอบการที่นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม และ ท างาน ด้วย 

- วัดผลจากรายวิชาโครงงาน 
Capstone ทั้ง 3 รายวิชา DSI 
495, DSI498 และ DSI499 และ
ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

- การประเมินผลการสอบและ
ง า น ที่ ท า ใ น ร า ย วิ ช า ต่ า ง ๆ  
ความรู้ ในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับ
งานที่ศึกษาโดยสามารถน า
ข้ อ มู ล ม า ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
โครงงานได้  รวมทั้งการปฏิบัติ
ตั วและการปรับตัว ในสถาน
ประกอบการ/หน่วยงานต่างๆ 
ระหว่างการท าโครงงาน 

PLO4:  มีทักษะในการสื่อสารและการ
น าเสนอข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรอง
อย่างเหมาะสม  
Sub PLO 4.1 ใช้ทักษะการสื่อสารการ
พูด/ฟัง/อ่าน/เขียน ทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
Sub PLO 4.2 ใช้ทักษะการน าเสนอ
แนวคิดการออกแบบบริการดิจิทัล โดย
ใช้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษผ่านรูปแบบ
และสื่อการน าเสนอที่ เหมาะสมได้
ถูกต้องและง่ายต่อการเข้าใจ 
Sub PLO 4.3 สามารถกลั่นกรองข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือ และสรุปความจากข้อมูลที่
สืบค้นได้อย่างถูกต้อง 

- ใช้หนังสือ เอกสารประกอบการ
สอน รวมถึงข้อสอบทั้งหมดในวิชา
ด้านนวัตกรรมบริการดิจิทัล เป็น
ภาษาอังกฤษเพ่ือให้นักศึกษาได้
คุ้นเคยกับการค้นคว้าข้อมูลในโลก
ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

- การท างานในสภาพการท างาน
จริงใน ธุรกิจจริง เพ่ือให้เห็นถึง 
วิธีการน าเสนอ ในระดับมืออาชีพ 
ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

- การมอบหมายงานให้ศึกษา 
วิ เคราะห์  เปรี ยบเทียบ และ
น าเสนอข้อมูล หรือ เครื่องมือ 

- วัดผลด้ วยการน า เสนอใน
ร า ย วิ ช า ต่ า ง ๆ  ซึ่ ง นั บ เ ป็ น 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ส าคัญของ
หลักสูตร 

- วั ด โ ด ย ก า รป ระ เ มิ น จ าก
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ จ า ก ส ถ า น
ประกอบการที่นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม และ ท างาน ด้วย 

- วัดผลจากรายวิชา โครงงาน 
Capstone ทั้ง 3 รายวิชา DSI 
495, DSI498 และ  DSI499 ที่
ต้องมีการน าเสนองานให้กับทาง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
การเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

Sub PLO 4.4 สามารถอธิบายให้ผู้อ่ืน
เข้าใจถึงแนวคิดการเปลี่ยนแปลงโดย
ดิจิทัล (Digital Transformation) ได ้
Sub PLO 4.5  ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าและเรียนรู้เทคโนโลยีทาง
ดิจิทัลได ้

หรือ เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้น
ใหม่ ซึ่งนักศึกษาต้องมีการศึกษา
และค้นหาข้อมูล เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
อยู่ตลอดเวลา 

- การมอบหมายงานที่ เน้ น ให้
นักศึกษาน าเสนอแนวคิด หรือ 
โน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ตัวแทนสถานประกอบการ และ
ทีมอาจารย์ผู้สอน 

- การประเมินผลการสอบและ
ง า น ที่ ท า ใ น ร า ย วิ ช า ต่ า ง ๆ  
ความรู้ ในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับ
งานที่ศึกษาโดยสามารถน า
ข้ อ มู ล ม า ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
โครงงานได้  รวมทั้งการปฏิบัติ
ตั วและการปรับตัว ในสถาน
ประกอบการ/หน่วยงานต่างๆ 
ระหว่างการท าโครงงาน 

PLO5: เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ มี
ความเป็นผู้น า และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ  
Sub PLO 5.1 รู้จักและเห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อ่ืน 
Sub PLO 5.2 สามารถอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อ่ืนในสังคมที่มีความหลากหลายทาง
สังคม วัฒนธรรมและเชื้อชาติ 
Sub PLO 5.3  มี ค ว า ม เ ป็ น ผู้ น า ที่
ส ามารถสร้ า งความ เปลี่ ยนแปลง
ทางบวกให้เกิดขึ้นทั้งในระดับองค์กร 
และ  ระดับประเทศได้  
Sub PLO 5.4 เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
Sub PLO 5.5  มี จ ร ร ย าบร ร ณ ท า ง
วิชาการและวิชาชีพ 
 

- การจั ดการ เรี ยนรู้ แนวใหม่  
Work Integrated Learning 
(WiL) โ ด ย เ น้ นที่ รู ป แบบกา ร
เ รี ย น รู้ จ า ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  
(Experiential Learning) โดยให้
นักศึกษาเรียนรู้ จากการท างาน
จริงกับภาคอุตสาหกรรม อยู่ใน
สภาพแวดล้อมการท างานจริง ฝึก
ทักษะการใช้ชีวิต ประยุกต์ ใช้
ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ เ รี ย น เ พ่ื อ ก า ร
ปฏิบัติงานจริง  

- การมอบหมายให้ นั กศึ กษา
ท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการท างาน
เป็นทีม และมีการก าหนดผู้น า
กลุ่ม  การสอนโดยใช้กรณีศึกษา
และปัญหาทางธุรกิจ และการ
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขัน การจัดประชุมสัมนาเชิง
วิชาการต่างๆ 

- ในแต่ละงานที่มอบหมาย เน้นให้
นั ก ศึ ก ษ า อ ภิ ป ร า ย ป ร ะ เ ด็ น
ทางด้านจริยธรรม ผลดี ผลเสียที่
เกิดข้ึนจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
หรือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ดิ จิ ทั ล ในองค์ ก ร  สั ง คม  และ
ประเทศ 

- การประเมินผลจากพฤติกรรม
ที่นักศึกษาแสดงออกให้เห็นโดย
การสังเกต เช่น ความรับผิดชอบ
งานที่ ได้ รับมอบหมาย และ
ความประพฤติของนักศึกษา 
โดยพิจารณาจากความตรงต่อ
เวลาในการเข้าเรียนและการส่ง
งาน  ความสามารถในการ
ท างานกลุ่มโดยไม่เอาเปรียบ
สมาชิกในกลุ่ม ความซื่อสัตย์ใน
งานที่ท าและในข้อสอบ  และ
ความสามารถในการวินิจฉัย
ปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาการ
และวิชาชีพ   

- การประเมินพฤติกรรม ทักษะ 
ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ขอ ง
นักศึกษาจากผู้ประกอบการ ที่
นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์
การท างาน 

- การประเมินพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการท างานกลุ่มใน
บทบาทต่ า งๆ  และผลกา ร
ท า ง า น ก ลุ่ ม  ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหาต่างๆ การประเมิน
คว ามก้ า วหน้ า ด้ านคว า มรู้
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
การเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

ห ลั ง จ า ก ท า ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายหรืองานวิจัยเสร็จสิ้น  
และการประเมินการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาต่างๆ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะ 

ทางปญัญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลขการสื่อสารและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การเรียนรู ้

1.1  1.2  1.3  1.4  2.1  2.2  2.3  2.4 3.1  3.2  3.3  4.1  4.2  4.3  4.4  4.5  4.6  4.7  4.8  5.1  5.2  5.3  5.4  6.1  6.2  6.3  
GEN 101 Physical Education                           

GEN 111 Man and Ethics of 
Living 

                          

GEN 121 Learning and  
Problem Solving Skills 

                          

GEN 201 Art and Science for 
Cooking and Eating 

                          

GEN 211 The Philosophy of  
Sufficiency Economy 

                          

GEN 212 Mind  
Development through 
Buddhism for a Fulfilling  
Life 

                          

GEN 222  Thai Society,  
Culture and Contemporary  
Issues 

                          

GEN 223 Disaster 
Preparedness 

                          

GEN 224 Liveable City                           

GEN 225 Reflective Journal 
Writing for Self-Improvement 

                          

GEN 231 Miracle of  
Thinking 

                     
 
 

    

GEN 232  Community Based 
Research and Innovation 

                          

GEN 241 Beauty of Life                      
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รายวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะ 

ทางปญัญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลขการสื่อสารและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การเรียนรู ้

1.1  1.2  1.3  1.4  2.1  2.2  2.3  2.4 3.1  3.2  3.3  4.1  4.2  4.3  4.4  4.5  4.6  4.7  4.8  5.1  5.2  5.3  5.4  6.1  6.2  6.3  
GEN 242 Chinese 
Philosophy and Ways of 
Life 

                          

GEN 301 Holistic Health 
Development 

                          

GEN 311 Ethics in Science-
based Society 

                          

GEN 321 The History of 
Civilization 

                          

GEN 331 Man and 
Reasoning 

                          

GEN 332 Science 
Storytelling  

                          

GEN 341 Thai Indigenous 
Knowledge 

                          

GEN 351 Modern 
Management and  
Leadership 

                          

GEN 352 Technology and 
Innovation for   
Sustainable Development  

                          

GEN 353 Managerial 
Psychology 

                          

GEN 411 Personality 
Development  
and Public Speaking 

                          

GEN 412 Science and Art  of 
Living  and Working 

                          

GEN 421 Integrative Social 
Sciences 
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รายวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะ 

ทางปญัญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลขการสื่อสารและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การเรียนรู ้

1.1  1.2  1.3  1.4  2.1  2.2  2.3  2.4 3.1  3.2  3.3  4.1  4.2  4.3  4.4  4.5  4.6  4.7  4.8  5.1  5.2  5.3  5.4  6.1  6.2  6.3  
GEN 441 Culture and 
Excursion 

                          

LNG 101 General English                           

LNG 102 Technical English                           

LNG 103 English for 
Workplace Communication 

                          

LNG 121 Learning Language 
and Culture 

                          

LNG 122 English through 
Independent Learning 

                          

LNG 231 Reading 
Appreciation 

                          

LNG 232 Basic Translation                           

LNG 233 Critical Reading                           

LNG 234 Intercultural 
Communication 

                          

LNG 235 English for 
Community Work 

                          

LNG 243 Reading and 
Writing for Career  Success 

                          

LNG 294 Thai for 
Communication and 
Careers 

                          

LNG 295 Speaking skills in 
Thai 

                          

LNG 296 Writing Skills in 
Thai 

                          

LNG 410 Business English                           
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1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 ความซื่อสัตย์ 
1.2 การรับรู้และให้คุณค่า 
1.3 ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม 
1.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

2  .ด้านความรู้  
2.1 ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2 การใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
2.3 การน าความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์/งานที่รับผิดชอบ 
2.4 การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล 
 

3  .ด้านทักษะทางปัญญา  
3.1 การคิดวิเคราะห์ การวิพากษ์ 
3.2 การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
3.3 การคิดเชิงมโนทัศน์ 
 

4  .ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
4.2 การเคารพผู้อื่น 
4.3 ความอดทนและการยอมรับความแตกต่าง 
4.4 การรู้จักตัวเอง การปรับตัว และการจัดการอารมณ์ 
4.5 การท างานเป็นทีม 
4.6 ความเป็นผู้น า 
4.7 การบริหารจัดการ 
4.8 สุขภาพและอนามัยที่ดี 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 
5.2 การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร 
5.3 การใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
5.4 การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 
6. ด้านการเรียนรู้ 
6.1 การเรียนรู้ผ่านชีวิตประจ าวัน 
6.2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
6.3 การเรียนรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของสาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล 
 

 
 

PLO 
 

 

PLO1: มีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถใช้
เครื่องมือทางดิจิทัลได ้

PLO2: เขา้ใจ และวิเคราะห์ 
กระบวนการท างาน (ทางธุรกิจ) 
ได้  

PLO3: สามารถออกแบบนวตักรรม
บริการดา้นดิจิทัล (Digital Service 
Innovation) ที่สอดคล้องกับ
กระบวนการท างาน และความต้องการ
ของชุมชน อย่างเป็นระบบ ได้ 

PLO4: มีทักษะในการสื่อสาร และการ
น าเสนออย่างด ี

PLO5: เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย ์มีความเป็น
ผู้น า และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

วิชา 1A  1B  1C 2A  2B 2C 2D 3A 3B  3C 3D 3E 4A  4B  4C  4D  4E  5A  5B 5C  5D  5E 
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1 

SSC 131 Human Relations in 
Digital World        

 
  

 
     

 ● ●  ●  

DSI 103 Introduction to Digital 
Service Innovation ○  ●  ●   

 
●   ●   ○ ● ●  

 
  

  
DSI 105 Digital Fundamental ● ● ●      ●        ○       

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 
SSC 132 Cyberpsychology        ●          ● ●    
SSC 133 Society and Culture in 
Digital Age        

 
  

 ●       ●  ●  

SSC 134 Behavioral Science  in 
Digital Age        

●   
 ●       ● ●   

DSI 219 Mathematic for Digital 
Services ● ●      

 
   

 
 ○ ● ○   

 
 

    
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาท่ี 1 

DSI 213 Programming for Digital 
Services ● ● ●     

 
○   

 
      

 
  

  
DSI 217 Statistics for Digital 
Services ● ●      

 
   

 
 ○ ● ○   

 
 

    
SSC 271 Introduction to 
Managerial Accounting   

 ● ● ●  
 

      ●    
 

 ●  

SSC 273 Business Service 
Innovation   

 ● ● ●  ● ● ● ● ●       
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PLO 
 

 

PLO1: มีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถใช้
เครื่องมือทางดิจิทัลได ้

PLO2: เขา้ใจ และวิเคราะห์ 
กระบวนการท างาน (ทางธุรกิจ) 
ได้  

PLO3: สามารถออกแบบนวตักรรม
บริการดา้นดิจิทัล (Digital Service 
Innovation) ที่สอดคล้องกับ
กระบวนการท างาน และความต้องการ
ของชุมชน อย่างเป็นระบบ ได้ 

PLO4: มีทักษะในการสื่อสาร และการ
น าเสนออย่างด ี

PLO5: เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย ์มีความเป็น
ผู้น า และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

วิชา 1A  1B  1C 2A  2B 2C 2D 3A 3B  3C 3D 3E 4A  4B  4C  4D  4E  5A  5B 5C  5D  5E 
 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 
DSI 211 Digital Arts ● ● ●      ○  ○             
DSI 215 Web Technology and 
Platform ● ● ●     

 
○   

 
 ○     

 
  

  
LNG 410 Business English                ● ●     ○    
SSC 274 Digital Marketing 
Research   

 ●    ● ●      ●    
 

   

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาท่ี 1 
DSI 331 Digital Application 
Production ● ● ●  ○ ○  

 
● ●   ○ ○     

 
  ● 

DSI 495 Preparation for 
Capstone Project ● ● ●  ● ● ● 

 
● ● ●  ○ ○ ○ ○  ○ 

○ 
  ○ 

SSC 375 Intellectual Property 
Management   

 ●  ●  
 

   ●   ●    
 

 ● ● 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาท่ี 2 
DSI 313 Touch Point Analysis 
and Design 

  ○  ● ○ ○ 
 

● ● ● 
 

 ○ ○ ○   
 

 
   

DSI 323 Digital Transformation   ●  ● ● ●  ● ● ● ● ○   ● ●       
DSI 498 Capstone Project 1 ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ●  ● ○   ○ 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาท่ี 1 
DSI 301 Digital Service Design ●    ● ○ ○  ● ● ●   ● ○ ○        
DSI 499 Capstone Project 2 ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ●  ● ○   ○ 
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ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาท่ี 2 
DSI 321 Knowledge 
Management ●    ● ● ● 

 
○   

 
  ○    

 
 

   
วิชาเลือก 

DSI 411 User Experience 
Measurement and Analysis ● ○ ○  ● ○ ○ 

 
● ○ ○   ●     

 
   

DSI 421 Social Media ● ● ●      ○   ●  ○ ● ○ ●     ● 
DSI 431 Digital Project 
Management ● ○ ○  ● ● ● 

 
    ○ ○ ○ ○   

 
 ● ● 

LNG 410 Business English              ● ●     ○    
SSC 352 Business Law       ●    ● ●         ●  
SSC 373 Innovation and 
Entrepreneurship 

   ●   ● 
 

     ○      ●  ● 

SSC 376 Business Decision 
Making 

   ●  ● ● 
 

            ●  

SSC 372 Personnel 
Management 

   ● ● ●  
 

            ● ● 

SSC 377 Financial Management    ●  ●         ●       ● 
SSC 381 Business Economics    ●  ●  ●   ●            
SSC 471 Special Topic I            ●   ●  ●      
SSC 472 Special Topic II            ●   ●  ●      
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของสาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล 

PLO1: มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเป็นอย่างดี 
 PLO-1A: มีความรู้ ความเข้าใจ เครื่องมือทางดิจิทัลอย่างดี 
 PLO-1B: สามารถประยุกต์ใช้งานเครื่องมือทางดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 PLO-1C: สามารถอธิบายให้ผู้อ่ืนเข้าใจถึงหลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางดิจิทัลได้ 

 PLO2: มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางธุรกิจ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาในกระบวนการท างานขององค์กรได้ 
PLO-2A: มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทางธุรกิจ 
PLO-2B: เข้าใจถึงกระบวนการท างานขององค์กร  
PLO-2C: สามารถแยกแยะ วิเคราะห์ปัญหา และสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาในกระบวนการท างานได้ 
PLO-2D: สามารถน า หรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการทางธุรกิจ และการแก้ปัญหาในกระบวนการท างานขององค์กรได้ 

 PLO3: สามารถออกแบบนวัตกรรมบริการด้านดิจิทัล (Digital Service Innovation) ที่สอดคล้องกับกระบวนการท างานขององค์กร และความต้องการของ
อุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบได้ 
PLO-3A : เข้าใจ และวิเคราะห์ความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายของภาคอุตสาหกรรม 
PLO-3B: สามารถเข้าใจถึงบริการทางดิจิทัล (Digital Services) ได้อย่างเป็นระบบ 
PLO-3C: สามารถออกแบบระบบบริการทางดิจิทัล (Digital Services) ที่สอดคล้องกับกระบวนการท างานขององค์กรได้ 
PLO-3D: สามารถออกแบบบริการทางดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม (กลุ่มผู้ใช้งาน) เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการบริการได้อย่างครบวงจร 
PLO-3E : สามารถประเมินผลกระทบของการน าบริการดิจิทัลมาใช้ในระดับต่าง ๆ ได้ 

 PLO4: มีทักษะในการสื่อสารและการน าเสนอข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองอย่างเหมาะสม 
PLO-4A: มีทักษะการสื่อสารการพูด/ฟัง/อ่าน/เขียน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
PLO-4B: มีทักษะการน าเสนอแนวคิดการออกแบบบริการดิจิทัล โดยใช้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษผ่านรูปแบบและสื่อการน าเสนอที่เหมาะสมได้ถูกต้องและง่ายต่อ  
            การเข้าใจ 
PLO-4C: สามารถกลั่นกรองข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และสรุปความจากข้อมูลที่สืบค้นได้อย่างถูกต้อง 
PLO-4D: สามารถอธิบายให้ผู้อ่ืนเข้าใจถึงแนวคิดการเปลี่ยนแปลงโดยดิจิทัล (Digital Transformation) ได ้
PLO-4E: สามารถติดตามความก้าวหน้าและเรียนรู้เทคโนโลยีทางดิจิทัลได้  
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 PLO5: เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีความเป็นผู้น า และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
PLO-5A: รู้จัก และเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
PLO-5B: สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมที่มีความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมและเชื้อชาติ 
PLO-5C: มีความเป็นผู้น าที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงทางบวกให้เกิดข้ึนทั้งในระดับองค์กร และระดับประเทศได้  
PLO-5D: เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
PLO-5E: มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก จ.) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบระหว่างการศึกษา 
(1) มีการแต่งตั้งกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
(2) มีการทวนสอบมาตรฐานข้อสอบและการวัดผลการสอบ  
(3) มีการสัมภาษณ์นักศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒินอกหลักสูตร 

2.2 การทวนสอบหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
(1) ภาวการณ์ได้งานท า และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
(2) การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในผู้ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถาน

ประกอบการนั้น ๆ  
(3) การประเมินจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา

ที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ภาคผนวก จ.)  

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1) มีการปฐมนิเทศและ/หรือแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตรที่สอน 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอันดับแรก การ
สนับสนุนด้านการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ  

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้ทันสมัย 
(2) การจัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือแนะน าการจัดการเรียนการสอน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร 
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 
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(2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(3) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาคอมพิวเตอร์ 
(4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง 
(5) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
(7) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรได้ด าเนินการประกันคุณภาพตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 
187 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ มจธ. ที่
ใ ช้ ร ะบบประกั น คุ ณภ า พ  CUPT QA (Council of the University Presidents of Thailand Quality 
Assurance) โดยในระดับหลักสูตรให้ใช้เกณฑ์ของ ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-
QA) ภาคประเทศไทยในการพัฒนา 
 
ในการก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้มีการด าเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีรอบการประเมินเป็นประจ าทุกปี 
 
ส าหรับองค์ประกอบที่ 2 เกณฑ์การพัฒนาจะใช้แนวทางของ ASEAN University Network Quality Assurance 
(AUN-QA) ครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยดาเนินการตรวจประเมินเพ่ือการพัฒนาตาม
เกณฑ์ AUN-QA อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี 

 
2. บัณฑิต 

การพัฒนาบัณฑิตเป็นไปตามรูปแบบการจัดการศึกษาแบบใหม่ของมหาวิทยาลัย (KMUTT 3.0) ซึ่งมุ่งสร้างบัณฑิต
ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ อันเป็นสมรรถนะที่ต้องการ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และมีความรู้
ครอบคลุม การพัฒนาให้บัณฑิตให้มีสมรรถนะดังกล่าว จะเริ่มจากการสร้างหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรเก่า 
ที่รวมถึงวิธีการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุง การออกกฎระเบียบที่เอ้ืออ านวยและสนับสนุนการเรียนการ
สอนแบบใหม่ รวมถึงการวัดและประเมินหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในรอบต่อไป ซึ่งเป็นหัวใจในการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา KMUTT 3.0 ที่ครอบคลุมถึงการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับโมดูล หลักสูตร ศาสตร์การสอน สมรรถนะผู้สอน สภาพแวดล้อม 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และนโยบาย 
 
ทุกหลักสูตรใน มจธ. ต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ ทั้ งในระดับหลักสูตรและระดับรายวิชา รวมทั้ง curriculum 
mapping ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ มจธ. ในระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ของ AUN-QA ภาคประเทศไทย หรือแนวทางการประกันคุณภาพอ่ืนๆ 
เช่น ABET เป็นต้น หลักสูตรได้ด าเนินการตามแนวทางการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงที่เน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงการก าหนดวิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ผู้เรียนบรรลุ ผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามท่ีก าหนด 
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3. นักศึกษา 

1. กระบวนการรับนักศึกษา หลักสูตรเปิดรับสมัครผ่านโครงการ 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทคัดเลือกตรง ประเภท
โควตา และประเภทแอดมิชชัน ซึ่งแต่ละโครงการรับนักศึกษามีการก าหนดเกณฑ์และคุณสมบัติเฉพาะของ
ผู้สมัครที่แตกต่างกัน โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาสามารถติดตามข่าวสาร ก าหนดการรับสมัคร และดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 

2. มีการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีเพ่ือดูแลและให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและปัญหาด้านอ่ืนๆ แก่นักศึกษาทุกคน อาจารย์ทุกท่านจะก าหนดและประกาศชั่วโมง
ให้ค าปรึกษา (Office hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ ภาควิชา
มีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะนาในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

3. มีกระบวนการควบคุมและดูแลนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
4. มีกระบวนการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวโดยมหาวิทยาลัยฯ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ เพ่ือให้

ค าปรึกษานักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา และการด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ค าปรึกษาในเรื่องอ่ืนๆ เช่น ส านักงานกิจการนักศึกษา และส านักงานทะเบียนนักศึกษา รวมทั้ง
กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย เป็นต้น 

5. มีกระบวนการรายงานผลการด าเนินงานและปรับปรุงหลักสูตรโดยผ่านกิจกรรมของการรายงานผลการจัด
การศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีโดยใช้ข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการปรับปรุงการด าเนินงาน 

6. มีกระบวนการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา โดยนักศึกษา
สามารถให้ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนเพ่ิมเติมได้ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้บังคับบัญชา
ได้เข้าถึงข้อมูลผลการประเมินเพ่ือใช้ส าหรับปรับปรุงและแก้ไขข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
4. อาจารย ์

1. การรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีและการ
จัดการนวัตกรรม หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

2. มีกระบวนการบริหาร และส่งเสริม สนับสนุนรวมทั้งการพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ รวมทั้งแนวทางของหลักสูตร เช่น ความก้าวหน้าทางวิชาการ การ
พัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น 

3. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ
แนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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5.หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 คณะกรรมการประจ าคณะจะก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือวางแผนการ

จัดการเรียนการสอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี

คุณภาพมาตรฐาน 
 

1.1 จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

1 . 1  หลั ก สู ต รสอดคล้ อ ง กั บ ก ร อบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

2. มีหลักสูตรที่ทันสมัย
โ ด ย อ า จ า ร ย์ แ ล ะ
นักศึกษาสามารถก้าว
ทันหรือเป็นผู้น าในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
ได้ 

2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ป ี

2.1 หลักสูตรมีการปรับปรุงทุก ๆ 5 ปี 

2.2 ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ไปดูงาน
ในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
และต่างประเทศ 

 

2.2 จ านวนและรายชื่อคณาจารย์ประจ า 
ป ร ะ วั ติ อ า จ า ร ย์ ด้ า น คุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ์ และการพัฒนาอบรม 
เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. 

2.3 จัดแนวทางการเรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  และมีแนวทางการเรียนรู้ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง 

2.3 จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ และ
วิชาเรียนที่มีแนวทางให้นักศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้าความรู้ ใหม่ ได้ด้ วย
ตนเอง 

3. ให้นักศึกษาเกิดความใฝ่
รู ้มีแนวทางการเรียนที่
สร้างทั้งความรู้
ความสามารถใน
วิชาการวชิาชีพ 

3.1 จัดให้มีการเรียนการสอนแบบการเรียนรู ้
     จากประสบการณ ์โดยม ี
     ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อ 
     ร่วมกันให้ความรู้ ฝึกทักษะ ฝึก 
     ประสบการณ์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  
     ความสามารถในการประกอบวิชาชีพได้ 

3.1 จ านวนบริษัทหรือสถานประกอบการ
ที่มีความร่วมมือในการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น แ บ บ ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก
ประสบการณ์ 

3.2 ก าหนดรูปแบบการเรียนการสอน เน้นการ
อภิปราย การน าเสนอ การมอบหมายงาน 
การท าโครงงานเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้า
และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 

3.2.1 รายงานผลประเมินการเรียนรู้ การ
ท าโครงงาน จากภาคอุตสาหกรรม 
หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

3.2.2 จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ  
แ ล ะ วิ ช า เ รี ย นที่ มี แ น วท า ง ใ ห้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความรู้
ใหม่ได้ด้วยตนเอง 

3.3 จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้  และ/หรือ 
ผู้ช่วยสอน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
ความใฝ่รู ้

3.3 จ านวนบุคลากรผู้ สนับสนุนการ
เรียนรู้  และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ 

3.4 ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโทและ/หรือเป็นผู้มีต าแหน่งทาง
วิชาการ และ/หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.4 จ านวนและรายชื่อคณาจารย์ประจ า 
ป ร ะ วั ติ อ า จ า ร ย์ ด้ า น คุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ์ และการพัฒนาอบรม 
ของอาจารย์ 
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3.5 สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น าในทาง
วิชาการ และ/หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.5 จ านวนและรายชื่อคณาจารย์ประจ า 
ที่เป็นผู้น าในทางวิชาการ และ/หรือ 
เป็นผู้ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพสาขา
คอมพิวเตอร์  

4. มีการประเมินมาตรฐาน
ข อ ง หลั ก สู ต รอย่ า ง
สม่ าเสมอ 

4.1 มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี  และภายนอก
อย่างน้อยทุก 4 ปี 

4.1.1 ผลประเมินโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะฯ 
ทุกปี 

4.1.2 ผลประเมินโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก ๆ  4 ปี 

4.2 จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์ 
อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 

4.2 ฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา 
อาจารย์  อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
ต่างประเทศ และผลงานทางวิชาการ 

4.3 ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรียนการสอน โดยนักศึกษาและผู้ที่
ส าเร็จการศึกษา 

4.3.1  ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 

4.3.2  ผลประเมินโดยบัณฑิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกปี 

 

6. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการ

สอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

      ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

ล าดับ ชื่ออุปกรณ์ 
บริหารจัดการ
งานส านักงาน 

บริหารจัดการด้าน 
การเรียนการสอน 

 หน่วย
นับ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 31 242 เครื่อง 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 28 59 เครื่อง 
3 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 14 6 เครื่อง 
4 เครื่องพิมพ์ส าเนาดิจิทัล 1 - เครื่อง 
5 อุปกรณ์ต่อพ่วง  - 8 ตัว 
6 เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์  5 14 เครื่อง 
7 เครื่องจับภาพสามมิติ (Visualizer) - 13 เครื่อง 
8 เครื่องสแกนเนอร์ 3 2 เครื่อง 
9 กระดานอิเล็กทรอนิกส์ 3 - เครื่อง 
10 กล้องดิจิทัล 6 3 เครื่อง 
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11 กล้องวีดิทัศน์ 2 2 เครื่อง 
12 เครื่องขยายสัญญาณ (Amplifier) - 23 ตัว 
13 ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) - 29 ชุด 
14 เก้าอ้ี (ห้องเรียน) - 575 ตัว 
15 ระบบกล้องวงจรปิด 86 - ตัว 
16 ระบบ Access Control 50 - ตัว 
17 ระบบ Videoconference - - ระบบ 
18 ระบบปรับการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย  - 4 ระบบ 
19 ระบบเครือข่าย LDAP Server 1 - ระบบ 
20 ระบบบริหารจัดการงานพิมพ์  - 1 ระบบ 

21 
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage e-Learning 1 
Tera) 

- 2 ระบบ 

22 
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Document) 

1 - ระบบ 

23 เครื่องแม่ข่ายส าหรับระบบห้องเรียนเสมือนจริง - 1 ชุด 

24 
การเช่าเครื่องแม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์บริหาร
จัดการ 

  ชุด 

25 Access Point Wireless LAN 11 17 ชุด 
26 Layer 3 Switch 1 - ระบบ 
27 เครื่องเมนเฟรม อุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมซอฟต์แวร์ - 1 ระบบ 
28 ระบบ E-Learning   - 1 ระบบ 
29 Network Switch   - 27 ตัว 

 

จ านวนสื่อการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ ประเภท 
ล าดับ สื่อการเรียนรู้ หมวด ไทย ต่างประเทศ 

1 หนังสือ (เล่ม) เทคโนโลยีสารสนเทศและอ่ืน ๆ 31 601 
2 วิทยานิพนธ์/

โครงงาน 
วิทยานิพนธ์ และ /หรือโครงงานระดับบัณฑิตศึกษา  856  
โครงงานระดับปริญญาตรี 
 

1,241  

 

- คณะฯ ใช้ระบบ e-Learning เพ่ือให้นักศึกษาสามารถท าการดาวน์โหลดข้อมูลการศึกษารายวิชาได้ด้วย
ตนเอง  

- ห้องสมุดคณะฯ ให้บริการวิทยานิพนธ์/โครงงานนักศึกษา เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถท าการดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์/โครงงานนักศึกษาได้ด้วยตนเอง 
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6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
การจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า  และใช้

ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้ให้อาจารย์พิเศษที่เชิญมามีส่วนในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 

การเพ่ิมเอกสารช่วยการเรียนที่บันทึกการสอนในรูปแบบ e-learning ให้กับการสอนทุกครั้ง การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบันทึกการสอนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือบันทึกภาพวีดีโอการสอน อีกทั้งการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเครือข่ายให้สูงขึ้นเพ่ือรองรับการศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเองของนักศึกษาแบบ On-line 

การเพ่ิมบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทางให้กับห้องสมุดคณะ และการจัดเครื่องมือและสื่อ
การสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์  เช่น ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ส าหรับห้องปฏิบัติการ เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิต ิและเครื่องฉายสไลด์ 

 

     6.3   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้า

หอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา  อีกทั้ง มีการจัดหา e – book มา
ให้บริการ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถเข้าถึง e – book ได้หลายช่องทาง อาทิเช่น ใน 
รูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บบราวเซอร์ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ บน PC และอุปกรณ์แบบ mobile 
devices โดยปัจจุบันมีบริการให้อ่านหนังสือได้ถึง 195 รายการ ซึ่งจะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นในทุกปี นอกจากนี้มี
เจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความ
พอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

7.ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 2565 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม  
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X X X 
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(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยมากกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0    X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยมากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0     X 

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(1) การประชุมหารือของคณาจารย์เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ค าเสนอแนะด้านการใช้  

กลยุทธ์ในการสอน 
(2) การสอบถามหรือสนทนากับนักศึกษาด้านประสิทธิผลของการสอน 
(3) ประเมินผลจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 

(1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
(2) การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
(3) ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 

(1) นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
(2) ผู้ใช้บัณฑิต 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(5) บุคลากรสายสนับสนุนและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

      รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7. โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน 

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับ
การประกันคุณภาพภายใน) 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
(1) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

รายงานจาก มคอ.7 
(2) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
(3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
 

เอกสารแนบ 

ภาคผนวก ก. ค าอธิบายรายวิชา 
ภาคผนวก ข. ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ภาคผนวก ค. ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO)  

กับ KMUTT Student QF และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ  
ภาคผนวก ง. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
ภาคผนวก จ. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก 

ก. ค าอธิบายรายวิชา   

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
GEN 101 พลศึกษา         1(0–2–2) 

(Physical Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
หลักการออกก าลังกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โภชนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ตลอดจนฝึกทักษะกีฬาสากล ซึ่งเป็นที่นิยมโดยทั่วไปตามความสนใจ หนึ่งชนิดกีฬา จากหลากหลาย
ชนิดกีฬาที่เปิดโอกาสให้เลือก เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้มีสุขภาพและบุคลิกที่ดีมีน้ าใจนักกีฬา รู้จักกติกา
มารยาท ที่ดีในการเล่นกีฬาและชมกีฬา 

This course aims to study and practice sports for health, principles of exercise, care 
and prevention of athletic injuries, and nutrition and sports science, including basic skills 
in sports with rules and strategy from popular sports. Students can choose one of several 
sports provided, according to their own interest. This course will create good health, 
personality and sportsmanship in learners, as well as develop awareness of etiquette of 
playing, sport rules, fair play and being good spectators. 

 
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต                      3(3-0-6) 

(Man and Ethics of Living) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้มุ่งเน้นแนวคิดในการด าเนินชีวิตและแนวทางในการท างาน ตามแบบอย่างที่ดีที่เป็น
แนวทางการปฏิบัติของสิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาให้
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นบัณฑิตที่เก่งและดี และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนปลูกฝังให้
นักศึกษาเข้าใจถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ องค์ความรู้ เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ความ
เป็นพลเมือง และน าความรู้และความถนัดในวิชาชีพของตนไปใช้ในการพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาที่
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและสืบต่อเนื่องไปถึงการด าเนินชีวิตเพ่ือประโยชน์แห่งตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือให้
บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

This course studies the concept of living and working based on KMUTT’s Mission 
to develop its students to be the best academically, to have morality and work ethics, 
and to demonstrate the KMUTT vision and mission through the use of knowledge and 
integrative learning approaches. Students will be able to gain KMUTT’s desirable vision 
of the University such as, social responsibility, KMUTT Citizenship, professional skills, and 
to apply knowledge toward life in KMUTT and beyond for the benefit of themselves 
and others. 
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GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา          3(3-0-6) 
(Learning and Problem Solving Skills) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

วิชานี้เน้นการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืนของนักศึกษา ฝึกทักษะในการคิดเชิงบวก ศึกษาการ
จัดการความรู้และกระบวนการการเรียนรู้ ผ่านการท าโครงงานที่นักศึกษาสนใจ ที่เน้นการก าหนด
เป้าหมายทางการเรียนรู้ รู้จักการตั้งโจทย์ การศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้ การแยกแยะข้อมูลกับ
ข้อเท็จจริง การอ่าน แก้ปัญหา การสร้างความคิดการคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงขวาง การสร้าง
แบบจ าลอง การตัดสินใจ การประเมินผล และการน าเสนอผลงาน  

This course aims to equip students with the skills necessary for life-long learning. 
Students will learn how to generate positive thinking, manage knowledge and be familiar 
with learning processes through projects based on their interest. These include setting 
up learning targets; defining the problems; searching for information; distinguishing 
between data and fact; generating ideas, thinking creatively and laterally; modeling; 
evaluating; and presenting the project. 

 
GEN 201 ศาสตร์และศิลป์ในการปรุงและบริโภคอาหาร        3(3-0-6) 
                 (Art and Science of Cooking and Eating) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
รายวิชานี้มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผู้เรียน การเลือกสรรวัตถุดิบที่ควรน ามาปรุง

อาหารและเลือกอาหารที่ปรุงส าเร็จได้อย่างปลอดภัย การพัฒนาทักษะในการปรุงอาหารได้หลากหลายด้วย
ความประณีต สวยงามและคุ้มค่า การรู้วิธีใช้ เก็บรักษา และบริโภคอาหาร รวมทั้งสามารถใช้ภาชนะรองรับ
อาหารได้อย่างคุ้มค่า ประณีตและรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
รังสรรค์เมนูอาหารใหม่ๆ ที่เกิดจากการผสมผสานเมนูอาหารจากหลากหลายวัฒนธรรม (Fusion Food) 

This course aims to change students’ eating behavior, safely select ingredients and 
ready-made dishes, develop cooking skills with neatness, beauty and efficiency, know how to 
use, preserve and consume foods, and use food containers with suitability, neatness and 
environment-friendliness. Additionally, the students can employ their creativity to create new 
menus or “Fusion Food” from the combination of various cultures. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 

1) นักศึกษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของตนเองอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
2) นักศึกษาสามารถเลือกสรรวัตถุดิบที่ควรน ามาปรุงอาหารและเลือกอาหารที่ปรุงส าเร็จได้อย่าง

ปลอดภัย 
3) นักศึกษารู้วิธีการปรุงอาหารได้หลากหลายด้วยความประณีต สวยงามและคุ้มค่า 
4) นักศึกษารู้จักใช้ เก็บรักษา และบริโภคอาหาร รวมทั้งสามารถใช้ภาชนะรองรับอาหารได้อย่างคุ้มค่า 

ประณีตและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5) นักศึกษาสามารถปรุงอาหารแบบผสมผสานอาหารหลากหลายวัฒนธรรม (Fusion Food) ได้อย่าง

สร้างสรรค ์
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GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            3(3-0-6) 
                 (The Philosophy of Sufficiency Economy) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย ปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากการ

พัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมา เหตุผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทย แนวคิด 
ความหมาย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบต่างๆที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตในระดับบุคคล ชุมชน องค์กร และประเทศ  รวมไปถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง และ
กรณีศึกษาตามโครงการพระราชด าริ  

This course emphasizes the application of previous Thai economic development 
approaches, the problems and impacts of the development, the rationale for applying 
the concept of sufficiency economy to Thai society, the meaning and fundamental 
concept of the philosophy of sufficiency economy, and the application of this 
philosophy to lifestyles at individual, community, organization, and national levels. The 
study covers relevant case studies as well as the Royal Projects.  

 
GEN 212  การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยวิถีพุทธ      3(2-2-6) 
 (Mind Development through Buddhism for a Fulfilling Life) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาทางด้านจิตใจ ให้เป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคง ดีงาม มี
ความสุข ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาทางด้านปัญญาเพ่ือให้เข้าถึงสัจธรรมของชีวิต โดย
ผ่านกระบวนการปฏิบัติสมาธิภาวนาตามหลักมหาสติปัฏฐาน 4  )หมวดกายานุปัสส นา  (ซึ่งเป็น
กระบวนการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) การบรรยายเกี่ยวกับสมาธิ เช่น 

ประโยชน์ของสมาธิ การน าสมาธิไปใช้ในชีวิต ประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการท างาน ความ
แตกต่างระหว่างสมถะและวิปัสสนา และการบรรยายธรรมะในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการน า ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ตลอดจนเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในชีวิตและสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างเป็นสุข 

This course aims to foster spiritual growth and develops equanimity, compassion 
and happiness, which are the foundations for the wisdom to understand the true nature 
of life. This will be done through contemplative practices in accordance with 
Mahasatipatthana 4 (The 4 foundations of mindfulness : Kayanupassana section). The 
learning process is based on the ‘learning by doing’ approach and will include talks 
about Samadhi, such as the benefits of Samadhi, how Samadhi can be used in daily life, 
Samadhi and work, the differences between Samadha and Vipassana, as well as other 
Dhamma topics that will be useful in daily life along with the Dhamma guidance for 
success and well-being in modern society. 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
1) นักศึกษาเห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตใจตนเอง โดยฝึกหัดจัดการพัฒนาคุณสมบัติที่ดีงามเป็น

คุณประโยชน์ขึ้นมา และท าให้เข้มข้นแข็งแรง พร้อมกับลดละก าจัดกิเลส ได้แก่ ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ฯลฯ ให้เบาบางไป 
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2) นักศึกษาเห็นประโยชน์ของการฝึกสมาธิ ตั้งใจเรียนรู้และฝึกฝนการท าสมาธิภาวนาอย่างจริงจัง
จนมีสมาธิที่พัฒนาขึ้นอย่างได้ผลจริง 

3) นักศึกษาเข้าใจหลักธรรมค าสอนว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นสากล สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

4) นักศึกษามีความเจริญงอกงามในคุณธรรม จริยธรรม จิตใจแน่วแน่ก้าวไปในกุศลธรรม มีความ
สงบ เบิกบาน เอิบอ่ิม สดชื่น ผ่องใส และเป็นสุข 

5) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของชีวิต เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม มีความมุ่งมั่นที่จะ
ประกอบแต่กุศลกรรมและหลีกเลี่ยงอกุศลกรรมทั้งหลาย มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพ้ืนฐาน มี
จรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพ 

6) นักศึกษามีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ มีความอดทน อดกลั้น และ
ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและบุคคลรอบข้างที่อาจเกิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง  

7) นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยสามารถสื่อสาร รับฟังความคิดเห็น และแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนในทีม เพ่ือให้สามารถด าเนินงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ 
 

GEN 222 สังคมวัฒนธรรมไทยและประเด็นร่วมสมัย    1 (0 – 2 – 2) (S / U) 
 (Thai Society, Culture and Contemporary Issues) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้แบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 2  ส่วน ส่วนแรกรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนโดยส านักงานวิชา
ศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์ ส่วนที่สองรับผิดชอบโดยภาควิชาที่เป็นผู้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
ส่วนที่ 1   แนะน า ให้ความรู้เบื้องต้น สร้างความเข้าใจ และเชื่อมโยงประเด็นด้านสังคม วัฒนธรรม 
และภาษา รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย การประยุกต์น าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาท่ามกลาง
ความหลากหลายทางแนวคิดและวัฒนธรรม รวมไปถึงการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคม การสร้าง
เครือข่าย การสร้างความเข้าใจลักษณะและแนวโน้มของสังคมไทยร่วมสมัย (15 ชั่วโมง( 
The class will give an introduction and orientation to Thailand. The course provides 
students with perception of Thailand focusing on culture, society and language. The 
structure of the course will be able to assist students to appreciate being in Thailand 
comparatively and also make connections with the broader field of features and trends 
of contemporary Thai society . 
ส่วนที่ 2   นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์หรือศาสตร์วิชา
ต่างๆ ในส่วนที่สองของวิชานี้ประกอบไปด้วยการบรรยาย การอภิปราย หรือโครงการขนาดเล็ก ที่
เกี่ยวกับบริบทของสังคมไทยร่วมสมัยโดยนักศึกษาสามารถน าความรู้ทางวิชาการมาแก้ไขปัญหาใน
สังคม (15 ชั่วโมง( 
Students are expected to engage in scientific, engineering challenges or in other 
technical field of choice. This part of the course con 
sists of lectures, discussions and/or mini projects related to the context of Thailand 
and contemporary issues where students apply their scientific knowledge to tackle the 
given problems. 

 
 
 



 

56 

GEN 223 การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ                         3(3-0-6) 
(Disaster Preparedness)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติเป็นสหวิทยาการในการน าเอาความรู้ทางเทคนิคและความรู้ทาง
สังคมศาสตร์มาร่วมกันใช้ติดตามสถานการณ์ภัย ประเมินความเสี่ยง วางแผนรับมือและการลด
ผลกระทบบนฐานของการร่วมมือกันบน "กรอบการท างานข้ามหน่วยงานในการรับมือวิกฤติ"  ที่
ประกอบด้วย 4Cs คือ การเข้าใจรับรู้ถึงภัย (cognition) การสื่อสาร (communication) การ
ประสานงานร่วมมือกันจัดการภัย (coordination) และการควบคุมภัย (control) ในสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ด้วยความยืดหยุ่นในภาวะที่มีความซับซ้อน 
โดยมีความเข้าใจทั้งเทคโนโลยีและระบบสังคมที่เชื่อมโยงกัน ปรับตัวได้เมื่อภัยพิบัติมีความถี่และความ
รุนแรงเพิ่มขึ้น 

Disaster education is the multidisciplinary approach which integrated between 
technical science and social science. It aim to monitor the hazard, risk assessment, 
planning and mitigate the disaster based on inter-organizational crisis management 
framework which is characterized by four primary decision points (4Cs) as; 1) Cognition: 
detection of risk, 2) Communication: interpretation of risk for the immediate context, 3) 
Coordination: connect to multiple organizations in a wider area, and 4) Control: self-
organization and mobilization of a collective to reduce risk. This subject may led the 
student have the capacity to coping with the complexity in the disaster by the 
flexibility. Moreover, the student may have the adaptability and the understanding both 
technology and social linkage while disaster are more frequency and more intensity  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติ มีความรู้เกี่ยวกับการ
รับมือภัยพิบัติ ตั้งแต่ระดับบุคคลเกี่ยวกับทักษะการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ ความรู้ระดับชุมชนใน
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ความรู้ระดับท้องถิ่น-จังหวัดในวงจรการบริหารจัดการสาธารณภัย ไปจนถึง
ความรู้ระดับประเทศเกี่ยวกับองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระบบการให้ความช่วยเหลือของ
ประเทศไทย 
 เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการวิเคราะห์ความเสี่ยง มีทักษะในการสื่อสาร ในการสร้างความ
ร่วมมือและการปรับตัวกับภัยพิบัติ 
 เพ่ือให้นักศึกษามีความตระหนักในการลดความเสี่ยงจากภัยต่าง ๆ ที่มีโอกาสจะเผชิญได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
GEN 224 เมืองน่าอยู ่                           3(3-0-6) 

(Liveable City)) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รายวิชานี้มุ่งเน้นแนวคิดในการท าความเข้าใจและสร้างความตระหนักต่อสภาพปัญหาของเมือง 
ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมที่ด ารงอยู่ในเมือง และแนวทางในการสร้างเมืองน่าอยู่ที่จะมี
ส่วนสนับสนุนให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีทัศคติและความตระหนักต่อ
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การมีส่วนร่วมกับปัญหาของเมืองในฐานะพ้ืนที่การใช้ชีวิต รวมถึงทัศนคติในการสร้างประโยชน์ส่วนรวม
ต่อสังคม และความเป็นเมืองในการตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและยอมรับความหลากหลายทาง
สังคม นอกจากนี้ รายวิชานี้มีแนวคิดในการสร้างความเข้าใจและความตระหนักต่อเป้าหมายการพัฒนาที่
ยังยืน 2030 (Sustainable Development Goals–SDGs 2030) ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งที่มีความส าคัญ
ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และมหาวิทยาลัย 

This course aims to study conceptions of understanding and raising awareness to 
urban problems, social and cultural diversity in urban areas, as well as liveable city 
models. These conceptions could significantly support KMUTT graduates’ attitudes and 
awareness to their participation with urban problems as public space. It could also raise 
their viewpoints to public interests and urbanization together with their roles, 
responsibilities and acceptance for social diversity.  In addition, this course has an idea 
for understanding and realization to Sustainable Development Goals–SDGs 2030 which 
becoming an important goal for international, national and university levels. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
1) นักศึกษาสามารถเข้าใจสาเหตุปัญหาของเมืองและปัจจัยที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลจนถึงระดับโครงสร้างทางสังคม 
2) นักศึกษาเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ในแต่ละสภาพปัญหาของ

เมืองกับผลกระทบในชีวิตประจ าวัน  
3) นักศึกษาสามารถสื่อสารสร้างความร่วมมือในชั้นเรียน และมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนต่าง ๆ ในเมือง

เพ่ือสร้างความร่วมมือในการวิเคราะห์และเสนอทางออกต่อปัญหาของเมือง  
4) นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับเพื่อนในการระดมความคิด รับฟังความคิดเห็น แก้ปัญหาและสร้าง

ชิ้นงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายในการสร้างชิ้นงานจากการประยุกต์ประสบการณ์และความรู้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

5) นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาของเมืองและเห็นคุณค่าในการร่วมมือกันจัดการกับปัญหาของเมือง 
6) นักศึกษามีวินัยในตนเองและค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและคนรอบข้างที่อาจเกิดจากการกระท า

ของตนเอง 
 
GEN 225 การเขียนบันทึกสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง                       3(1-4-4) 

(Reflective Journal Writing for Self-Improvement) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้เป็นการพัฒนาทักษะการเขียนที่น าเอาประสบการณ์ในสถานประกอบการมาเป็น
หัวข้อสะท้อนคิดโดยมุ่งเน้นความส าคัญของทักษะทางสังคมที่สอดแทรกอยู่ในการท างานเฉพาะ
วิชาชีพ และพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินคุณลักษณะทางสังคมของบุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อการท างาน เครื่องมือในการวิเคราะห์คุณลักษณะได้มาจากการประเมินตนเองและการประเมินจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือสายบังคับบัญชา บันทึกการสะท้อนคิดนี้จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้จุด
แข็งและจุดอ่อนในทักษะทางสังคมของตนเอง การประเมินรอบด้านโดยตนเองและบุคคลรอบข้างจะ
ช่วยสร้างผู้เรียนให้สามารถพัฒนาทักษะและนิสัยของตนเองได้อย่างถูกต้อง 

This course aims to develop reflection journal writing of learners undergo to look 
back on their past learning experiences in workplaces. It emphasises the importance of 
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soft skills for success in workplaces and helps students to develop their understand on 
social skill evaluation which is a necessary characteristic to perform efficiently in 
workplace. The analytical tools are self-evaluation and feedback from supervisors. Both 
strength and weakness are reported on their reflection journal. This include feedback 
from him or herself and external sources is helpful for developmental purposes, 
providing it to students to assist them in developing work skills and behaviors 
appropriately. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
1) เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนประสบการณ์การปฏิบัติงานตามสภาพความเป็นจริงในสถานประกอบการ

ด้วยรูปแบบการบันทึกสะท้อนการคิด และการเขียนรายงานสรุปผล 
2) เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และรู้จักน าเอาความคิดเห็นของผู้อ่ืนมาเป็นองค์ประกอบส าคัญใน

การประเมินตนเอง  
3) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เข้าใจความส าคัญการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และการจัดการอารมณ์ของ

ตนเองในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด                3(3-0-6) 

(Miracle of Thinking) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

วิชานี้จะให้ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด โดยการสอนและ
พัฒนานักศึกษาให้มีการคิดเป็นระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดเชิงวิเคราะห์ การ
อธิบายทฤษฎีหมวก 6 ใบที่เกี่ยวข้องกับการคิด นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการเชื่อมโยงความคิด/การผูก
เรื่อง การเขียน โดยมีการท าตัวอย่างหรือกรณีเพ่ือศึกษาการแก้ปัญหาโดยวิธีการคิดเชิงระบบ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม บริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมและอ่ืนๆ 

This course aims to define the description, principle, value, concept and nature of 
thinking to enable developing students to acquire the skills of systematic thinking, 
systems thinking, critical thinking and analytical thinking. The Six Thinking Hats concept 
is included.  Moreover, idea connection/story line and writing are explored.  Examples 
or case studies are used for problem solving through systematic thinking using the 
knowledge of science and technology, social science, management, and environment, 
etc. 

 
GEN 232 การวิจัยและนวัตกรรมบนฐานชุมชน                3(3-0-6) 

(Community Based Research and Innovation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
รายวิชานี้มุ่งเน้นผู้เรียนรู้จักชุมชนและนวัตกรรมชุมชน เรียนรู้วิธีการสร้างงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์และ

กระบวนการออกแบบโครงงานนวัตกรรม โดยใช้ชุมชนบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเป็น Social lab ส าหรับ
การเรียนรู้และหาโจทย์วิจัยที่เป็นปัญหาจริงของชุมชน เรียนรู้การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์ความส าคัญ ข้อดีข้อเสีย คุณค่า/มูลค่า และงบประมาณรายได้ต้นทุน เรียนรู้
กระบวนการสร้างและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม การออกแบบโครงงานอย่างสร้างสรรค์และเน้นการ



 

59 

สร้างคุณค่างานวิจัย วิธีการสืบค้นข้อมูล การเขียนข้อเสนอโครงงาน และส่วนท้ายเป็นการน าเสนอโครงงาน 
ผ่านกิจกรรมในลักษณะ Pitching (การน าเสนอเพ่ือขายผลงานกับผู้ลงทุน) และโปสเตอร์  

 This course provides knowledge in scientific research methodology and design process 
for creating innovative projects.  Students engaged in learning process by taking several field-
trips to visit the local community nearby KMUTT campus to learn and understand problems 
encountered in community. The local communities are used as the social lab for the learning 
and as source of research questions that originated from the real- life problems in the 
communities. Students, then, design innovative method and write the research proposal that 
aims to solve the problem and create value for the community.  The final section of the 
course requires students to organize the exhibition and presenting the project and through 
the pitching activity and poster presentation.  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
1) นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาและสร้างประโยชน์กับ  

Social Lab ของมหาวิทยาลัย  นักศึกษา และได้เรียนรู้ชุมชนและนวัตกรรมชุมชนหลากหลายจาก
ทั่วประเทศ  

2) นักศึกษาสามารถเข้าใจวิธีคิดกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์และสร้างคุณค่างานวิจัยนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพ่ือชุมชน 

3) นักศึกษาสามารถประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหา
แนวทางแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายและ
ผู้ใช้งาน  

4) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความส าคัญ ข้อดีข้อเสีย คุณค่า/มูลค่า และงบประมาณรายได้ต้นทุน 
เรียนรู้การเขียนข้อเสนอโครงงาน การน าเสนอผลงานเพ่ือขอทุนสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้ให้ทุน โดยวิชานี้เปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสลงพ้ืนที่จริง เชิญผู้มีความรู้ตรงสาขาให้
ค าปรึกษา และเปิดเวทีเชิญผู้ใช้งานและผู้ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอโครงงานของ
นักศึกษา 

GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต                     3(3-0-6) 
(Beauty of Life) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม  เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์  
รับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด ารงชีวิตมนุษย์ เช่น ชีวิ ตกับ
ความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบๆ ตัวมนุษย์  

This course aims to promote the understanding of the relationship between 
humans and aesthetics amidst the diversity of global culture.  It is concerned with the 
perception, appreciation and expression of humans on aesthetics and value.  Students 
are able to experience learning that stimulates an understanding of the beauty of life, 
artwork, music and literature, as well as the cultural and natural environments. 
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GEN 242 ปรัชญาจีนกับการด าเนินชีวิต                  3(3-0-6) 

(Chinese Philosophy and Ways of Life) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
รายวิชานี้มุ่งเสนอให้นักศึกษาได้เห็นถึงวิธีการน าปรัชญาจีนมาประยุกต์ใช้กับบริบทในชีวิตประจ าวัน ซ่ึง

จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาใจ กาย และปฏิสัมพันธ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ รายวิชานี้มีเป้าหมายเพ่ือสร้าง
ทัศนคติในเชิงบวกให้กับนักศึกษา โดยเน้นย้ าเรื่องการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเพ่ือการเรียนรู้และการฝึกทักษะ
ซึ่งจะเป็นสิ่งเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ นอกจากนี้ยังมีเป้าประสงค์ไปสู่การท าความเข้าใจประเด็น
สุขภาพกายผ่านหลักปรัชญาเต๋า มุ่งแสวงหลักการที่สามารถน าไปสู่ความส าเร็จ อาทิ ประเด็นการท างานเป็น
ทีม คุณสมบัติผู้น า เป็นต้น ในกระบวนการดังกล่าว จะมีการน าเอาปรัชญาของจีนหลากหลายแนวทางมาเป็น
เครื่องมือให้นักศึกษาได้สะท้อนความคิด และน ามาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 

This course introduces students to how Chinese philosophy could be applied to the 
context of everyday life and thus contributes to the beneficial development of mind, body 
and interactions with all things and environment. The course aims to cultivate positive attitude 
among students by placing emphasis on the right attitude to learning and skills that promote 
emotional intelligence. The focus is also concerned with achieving a better understanding of 
“physical health” through approaches of Taoism. The attention is also directed toward 
exploring principles that could lead to success with the primary focus on teamwork and 
leadership. In doing so, a diverse set of Chinese philosophical styles are provided as 
instruments for students to reflect on and improve their ways of living. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
1) นักศึกษาตระหนักรู้ถึงความส าคัญของจีนในปัจจุบัน สามารถท าความเข้าใจเนื้อหาโครงสร้างของ

ปรัชญาแนวคิดแบบจีนในภาพรวม อันจะเป็นการเปิดมิติต่อการท าความเข้าใจจีนในยุคเก่าและยุค
ใหม่ ตลอดจนสามารถเทียบเคียงโครงสร้างพัฒนาการวิธีคิดกับสังคมไทยได้อย่างแยบยล 

2) นักศึกษาสามารถเข้าใจหลักวิธีคิด กลไกของการคิดอันก่อตัวมาจากพ้ืนฐานการสั่งสมของ
ประสบการณ์ และสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนที่เป็นต้นตอของพฤติกรรมอันก่อให้เกิดปัญหา
ได ้

3) นักศึกษาสามารถคิด พูด และท าสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมีหลักการและมีความมั่นใจ โดย
สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ด้านการพูด การเขียน และการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม อัน
จะเป็นหลักในการพัฒนาตนให้สมบูรณ์พร้อมต่อโอกาสต่าง ๆ รอบตัวมากยิ่งขึ้น 

4) นักศึกษาสามารถปรับทัศนคติของตนต่อการศึกษาเล่าเรียน เพ่ือให้เกิดความสุขใน 

 
GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม     3(3-0-6) 

   (Holistic Health Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม เพ่ือให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยเน้นการส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและจิตองค์ประกอบของสุขภาพที่ดี ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อสุขภาพการดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ โภชนาการ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สุขนามัย การ
พัฒนาสมรรถนะทางกายการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพจิตใจและอารมณ์ การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต การฝึกสติ สมาธิ และการท าความเข้าใจชีวิตการด าเนินชีวิตอย่างบุคคลที่มี
สุขภาพดีตามนิยามของ WHO และข้อมูลการตรวจสุขภาพท่ัวไปและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

The objective of this course is to develop students’ holistic knowledge on heath 
development for good life quality. The course emphasizes both physical and mental 
health care promotion, including composition of wellness;factors affecting health; 
integrated health care; nutrition; immunity strengthening; sanitation; competent 
reinforcement of physical activities to empower the smartpersonality and the smart 
mind, and to facilitate healthy and balanced emotional development; preventing and 
solving problems on mental health; practices in concentration, meditation and self-
understanding; definition of wellness by WHO; and information on general health check 
up and physical fitness tests. 

 
GEN 311  จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์                        3(3-0-6) 
                 (Ethics in Science-based Society) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
วิชานี้เป็นการศึกษาประเด็นทางจริยธรรมและสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผู้เรียนจะต้องศึกษาทฤษฎีจริยธรรมเบื้องต้นของตะวันตกและตะวันออก ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเหล่านี้กับกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน และจะต้องวิเคราะห์วิจารณ์บทบาท
ของนักวิทยาศาสตร์ เพ่ือจะได้ เกิดความเข้าใจต่อความซับซ้อนในประเด็นทางจริยธรรมซึ่ ง
นักวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพด้านต่างๆ ก าลังประสบอยู่ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้กรณีศึกษา การ
วิเคราะห์และการวิจารณ์ในห้องเรียน จุดมุ่งหมายของวิชานี้คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความเข้าใจ
ต่อความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถให้
ความหมายและก าหนดมาตรฐานจริยธรรมของตนเองซึ่งพัฒนาขึ้นจากการวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกันจาก
ทัศนะต่างๆ ได้ 

This course will explore a variety of ethical and social issues in science and 
technology. Students will study basic theories of ethics from the West and the East. 
They will learn how to apply these theories to contemporary cases. They will be asked 
to critically evaluate the role of the scientist in society, and to become aware of 
complex ethical issues facing scientists in different professions. Case studies will be used 
extensively throughout the course, with an emphasis on critical debate. The goal of the 
course is to enable each student to develop an understanding of conflicting opinions 
regarding science and technology, and to define and refine their own ethical code of 
conduct based on evaluation of arguments from differing viewpoints. 

 
GEN 321 ประวัติศาสตร์อารยธรรม         3(3-0-6) 

   (The History of Civilization)  

http://www.gened.chula.ac.th/cms/courses_details_th.php?s_id=3800251
http://www.gened.chula.ac.th/cms/courses_details_th.php?s_id=3800251
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วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาเกี่ยวกับต้นก าเนิดและพัฒนาการของมนุษย์ใน 5 ยุคได้แก่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุค

โบราณ ยุคกลาง ยุคทันสมัย และยุคปัจจุบัน โดยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต พฤติกรรม 
การศึกษาจะเน้นเหตุการณ์ส าคัญซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่ส่งผลในทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองที่เกิดจากค่านิยมและทัศนคติที่สัมพันธ์กับขนบธรรมเนียม ความเชื่อ และนวัตกรรม รวมถึง
ความสามารถในการสื่อสารผ่านงานศิลปะและวรรณกรรมในมุมมองที่หลากหลายจากยุคสมัยต่างๆ 
จนถึงปัจจุบัน 

This subject covers the study of the origin and development of civilization during 
the five historical periods—prehistoric, ancient, middle age, modern, and the present 
period.  The study will focus on significant social, economic and political events resulting 
from values and attitudes due to customs, beliefs and innovations, including the ability 
to communicate through art and literature based on several perspectives and periods. 

 
GEN 331 มนุษย์กับการใช้เหตุผล        3(3-0-6) 

  (Man and Reasoning) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้มุ่งสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผล หลักการแสวงหาความรู้แบบอุปนัย
และนิรนัยการใช้เหตุผลของคนในโลกตะวันออกและตะวันตก กรณีศึกษาการใช้เหตุผลในด้านต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต 

The purpose of this course is to develop analytical thinking skills and reasoning; 
deductive and inductive approaches; reasoning approaches of the East and the West; 
and, a case study of formal and informal reasoning of everyday life.   

 
GEN 332  การเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์      3(3-0-6) 
     (Science Storytelling)   

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
วิชานี้เน้นการพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 

ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการจับประเด็น การเรียบเรียงล าดับความคิด และเทคนิคการน าเสนออย่างสร้างสรรค์ใน
รูปแบบที่หลากหลาย 

This course aims at developing storytelling skills in science for different target groups 
effectively. Learners will get to practice how to identify the point of a story, how to organize 
the flow of thoughts for storytelling, and how to creatively tell a story in a variety of ways. 

     ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
1) ความรู้ในด้านการสื่อสารสาระ ทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังประเภทต่าง ๆ และ    การน า

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพ่ือการสื่อสาร  
2) สามารถเข้าใจและจับประเด็นทางวิทยาศาสตร์ เข้าใจถึงเจตนาของผู้ส่งสารและวิพากษ์ข่าวสารที่

ต้องการสื่อได้  
3) มีวิธีการสื่อสารที่แตกต่าง สร้างสรรค์ เพ่ือให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ  
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4) มีความสามารถในการผลิตชิ้นงานหรือสื่อเผยแพร่ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย อีกท้ังยังสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล และผลิตผลงานเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  

5) ก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารและน าเสนอประเด็นการสื่อสารให้ เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได ้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

6) รับฟังและท าความเข้าใจกับความคิดของผู้ส่งสารได้ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะทีมงานที่ดี มี
ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่และงานของกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นผู้ร่วมงาน  

7) พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีศีลธรรมจรรยา ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา สุจริต เคารพสิทธิ 
ความคิดและความเห็นของผู้อ่ืน 

8) มีความตระหนักในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในศาสตร์ของตนมาช่วยตอบโจทย์สังคมได้อย่าง
เหมาะสมการเรียน 

 
GEN 341  ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย       3(3-0-6) 
     (Thai Indigenous Knowledge)   

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยในแง่มุมต่างๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์  เพ่ือให้เกิดการรับรู้คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองในท้องถิ่นต่างๆ  สามารถชี้ให้เห็นได้ว่าการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองว่าเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต  สร้างทักษะวิธีในการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง    

This is a study of indigenous knowledge in different regions of Thailand with a 
holistic approach, including analyses from scientific, technological, social science and 
anthropological perspectives. Students will learn how to appreciate the value of 
indigenous knowledge and recognize the ways in which such knowledge has been 
accumulated—lifelong learning of indigenous people and knowledge transfer between 
generations.  Students will learn to become systematic, self-taught learners. 

 
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า        3(3-0-6) 
                (Modern Management and Leadership) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ หน้าที่พ้ืนฐานของการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การ

จัดองค์กร การควบคุมการตัดสินใจ การสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผู้น า การจัดการทรัพยากรมนุษย์การ
จัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้สถานการณ์ต่างๆ 

This course examines the modern management concept including basic functions 
of management—planning, organizing, controlling, decision-making, communication, 
motivation, leadership, human resource management, management of information 
systems, social responsibility—and its application to particular circumstances. 

 
GEN 352  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   3(3-0-6) 
                  (Technology and Innovation for Sustainable Development) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 



 

64 

ศึกษาความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน
และผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย์ รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ เครื่องมือส าหรับการสังเคราะห์
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมฐานปัญญา 
ตลอดจน จริยธรรมในการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิด
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

This course is the study of the definitions, concepts and roles of technology and 
innovation in the creation of wealth,and their impact on society and humanity. The 
course will explore the policies, strategies, and tools for synthesizing and developing 
technology and innovation for a wisdom-based society together with ethics in 
management. Students will study the exploitation and protection of intellectual 
propertyas a result of technology and innovation. 

 
GEN 353  จิตวิทยาการจัดการ          3(3-0-6) 
                (Managerial Psychology) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาและการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ซึ่งรวมถึง

ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการท างานของมนุษย์ ได้แก่ ทัศนคติ การสื่อสาร อิทธิพล
ของสังคมและแรงจูงใจ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ความขัดแย้ง 
การบริหารความขัดแย้ง พฤติกรรมผู้น าและความมีประสิทธิภาพขององค์การ 

This course focuses on the fundamental concepts of psychology and management 
of human behavior in an organization, including psychological factors and their effect on 
human working behavior such as attitude, communication, social influences and 
motivation. Moreover, it will incorporate organizational behavior modification, conflict 
management, and leadership and organizational effectiveness. 

 
GEN 411  การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ    3(2-2-6) 
    (Personality Development and Public Speaking) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
วิชานี้มีวัตถุประสงค์จะพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดในที่สาธารณะของผู้เรียน โดยพัฒนา

คุณลักษณะและทักษะที่ส าคัญดังนี้ กิริยาท่าทาง การแต่งกาย  และมารยาททางสังคม  จิตวิทยาในการ
สื่อสาร การใช้ภาษาทั้งภาษาพูดและภาษากาย การอธิบายและให้เหตุผล แสดงความคิดเห็น เจรจา 
และชักชวนโน้มน้าวจิตใจผู้ อ่ืนได้ การน าเสนองานและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 

This course aims at developing public speaking skills and personalities of students. 
The course will cover a diverse range of abilities and skills such as good manners, attire, 
social rules, communication psychology, and verbal and non-verbal languages. Students 
are expected to gain these useful skills, including giving reasons, discussion, negotiation, 
persuasion, presentation, and application of technology for communication. 

 



 

65 

 
 

 
GEN 412  ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินชีวิตและการท างาน       3(3-0-6) 

  (Science and Art of Living and Working) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การใช้ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินชีวิตและการท างาน บุคลิกภาพและการแสดงออกทางสังคม 
ความฉลาดทางอารมณ์ การคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  คุณค่าชีวิต การ
พัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การสร้างสุขภาวะให้กับชีวิตและการท างาน ศิลปะใน
การท างานอย่างมีความสุขและศิลปะในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

The concepts covered are the science and art of living and working, personality, 
social expression, temperance, critical thinking and reasoning, problem solving, value of 
living, self-development, social and self responsibility, creating a healthy life and work, 
and the art of living and working with others. 

 
GEN 421 สังคมศาสตร์บูรณาการ       3(3-0-6) 

   (Integrative Social Sciences) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

วิชานี้เป็นการบูรณาการเนื้อหาวิชาหลักทางสังคมศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคมวัฒนธรรม 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย และด้านสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมประเด็นทางสังคมท่ีได้รับ
ความสนใจในปัจจุบัน อาทิเช่น ปัญหาด้านความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ปัญหาการกระจายทรัพยากร 
ปัญหาความไม่ม่ันคงทางการเมือง และปัญหาความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

This course integrates four major contents in social sciences, i.e., society and 
culture, economics, politics and laws, and the environment. The course also covers 
interesting contemporary social issues, such as ethnic problems, resource distribution, 
political instability, and environmental deterioration. 

 
GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว       3(2-2-6) 

   (Culture and Excursion) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

วิชานี้มีเนื้อหามุ่งให้ผู้เรียนรู้จักวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมทั้งภายในและ
ต่างประเทศ วิถีชีวิต ที่หลากหลาย โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้รวมทั้งการใช้ภาษาใน
การสื่อสารและการบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยว 

This course aims to encourage students to learn and understand culture and 
culture exchange on both local and international aspects. Students will comprehend 
the diversities of ways of life through excursion-based learning, and understand the key 
role of language used for communication and tourism management. 

 
LNG 101 ภาษาอังกฤษท่ัวไป       3(3-0-6) 

(General English) 
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วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความรู้พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ

เรียนภาษาให้กับนักศึกษา โดยบูรณาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน กับการฝึกทักษะ
ทางภาษาทั้ง 4 ด้าน  ตลอดจนกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจทั้งภาษาและการเรียนรู้ไปพร้อมกัน 
นอกจากนี้ยังมุ่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษาโดยบูรณาการการเรียน
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน กับการเรียนรู้ด้วยตนเองและการท ากิจกรรมหรือโครงงานขนาดเล็ก  เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เรียนตามความจ าเป็นเฉพาะด้านและความสนใจของแต่ละคน  

This course aims to strengthen basic knowledge of English and to build positive 
attitudes towards language learning.  Covering all four skills integrated through topics 
related to everyday English and basic skills-oriented strategy training, this course raises 
the students’ awareness of both language and learning.  In order to enhance life-long 
learning skills, the course then combines classroom learning with self-access learningand 
tasks or mini-projects to encourage the students to focus on their own specific needs 
and interest. 

 
LNG 102 ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิค       3(3-0-6) 

(Technical English) 
วิชาบังคับก่อน : LNG 101 ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) หรือมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
ไม่ต่ ากว่า 50% (ตามเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังและการพูดในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยี 
ผ่านกิจกรรมหรืองานที่ได้ฝึกใช้ภาษาในการสื่อสาร ในสถานการณ์เสมือนจริง  นอกจากนั้นแล้วยังมีการ
เน้นเรื่อง ความถนัดในการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคนโดยการท ากิจกรรมที่หลากหลาย และมีการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้แบบพ่ึงตนเองและสื่อออนไลน์
ต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติทีด่ีและมีความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 

The course aims at developing English communication skills covering listening, 
speaking, reading, and writing. In particular, it emphasises listening and speaking skills 
necessary in technological contexts through practical, real-life, and hands-on 
communicative tasks. It also aims to cater to each student’s learning styles bydoing a 
variety of activities andpromoting independent learning skills via the Self-Access Learning 
Centre or online activities/materials. Through these activities, students are expected to 
further developpositive attitudes towards, and confidencein, using English in 
technological contexts.\ 

 
LNG 103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ท างาน             3(3-0-6) 
 (English for Workplace Communication)  
 วิชาบังคับก่อน :  LNG 102 ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิค (Technical English) 

รายวิชามุ่งเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถแนะน าตนเองและ
แนะน าผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ มีส่วนร่วมในการอภิปราย และน าเสนอความคิดเห็นใน
สถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ รายวิชายังครอบคลุมการเขียนข้อความเชิงธุรกิจ และการน าเสนองาน
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อย่างมีประสิทธิภาพนักศึกษาจะได้ท ากิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพในระดับสากล 

The course focuses on professional English communication to enable students to 
effectively introduce themselves and others, participate in a discussion and express their 
ideas and opinions in various situations. In addition, it covers business writing and 
professional presentations. Students will also undertake activities that foster the 
understanding of cultures for effective international communication. 

LNG 121 การเรียนภาษาและวัฒนธรรม       3 )3-0-6(  
 (Learning Language and Culture)  
 วิชาบังคับก่อน : LNG 103 หรือ LNG 107 

 การศึกษาในเนื้อหาที่นักศึกษาสนใจอันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมและการใช้
ภาษา 
 Study on a special interests related to learning language, culture and language use. 
The Department will notify further information as it becomes available. 

 
LNG  122 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง             3 (0–6–6) 
  (English Through Independent Learning) 
  วิชาบังคับก่อน :  LNG 103 หรือ LNG 107 

ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง   ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง   การใช้ภาษาอังกฤษผ่าน
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  การรายงานประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษและรับความคิดเห็น
จากอาจารย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

Self-based learning theory.  Self-based learning processes. Exposure to and use of 
English through a structured experience. Reporting and reflecting on the exposure to and 
use of English and receiving teacher’s advice through the Internet.  

 
LNG  231  สุนทรียะแห่งการอ่าน 3(3-0-6) 
 (Reading Appreciation) 
 วิชาบังคับก่อน :  LNG 103 หรือ LNG 107 
  หลักและวิธีการอ่าน การอ่านเอาเรื่องและใจความ การอ่านเชิงวิจารณ์  การอ่านสื่อและงานเขียน

หลากหลายรูปแบบ เช่น สารคดี อัตชีวประวัติ สุนทรพจน์ เรื่องสั้น บทกวี นวนิยาย เน้นการพัฒนา
ความซาบซึ้งในการอ่านและทักษะการคิดเชิงวิจารณ์   

  Reading principles and techniques. Reading ia such as documentaries, 
autobiographies, speeches, short stories, poems and novels. Emphasis on the 
development of reading appreciation and critical thinking skills.  

 
 
LNG  232  การแปลเบื้องต้น  3(3-0-6) 
  (Basic Translation)  
  วิชาบังคับก่อน :  LNG 103 หรือ LNG 107 
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  ทฤษฎีและกระบวนการแปล  วิธีการแปล  ประเด็นทางวัฒนธรรมและศิลปะในการแปล  ปัญหา
ในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  ปัญหาในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หลักการและการ
ฝึกแปลแบบดั้งเดิมการแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  สัมมนาปัญหาในการแปลและแนวทางแก้ไข  ทิศ
ทางการแปลในปัจจุบัน 

   Translation theories and procedures. Translation methods. Cultural issues and art 
of translation. Problems in English-Thai and Thai- English translation. Principles and 
conventional practices of translation. Machine translation. Seminar on translation 
problems and solutions. Current trends in translation.   

 
LNG 233 การอ่านอย่างมีวิจารณญาน        3(3-0-6) 
 (Critical Reading) 
     วิชาบังคับก่อน : LNG 103 หรือ LNG 107  
   วิชานี้เน้นให้ผู้เรียนศึกษากระบวนการอ่านในระดับที่สูงกว่าระดับความเข้าใจ  นักศึกษาต้อง

สามารถพิจารณาและประเมินงานที่อ่านได้ สามารถระบุจุดแข็งและความหมายเชิงลึกของงานเขียนซึ่ง
เป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนการอ่านเพ่ือหา จุดอ่อนและข้อบกพร่องของบทความ และ
ตระหนักถึงกลยุทธ์และวิธีการที่ผู้แต่งใช้ในงานเขียนประเภทต่าง ๆ  เพื่อสังเกตและแยกแยะอคติที่แฝง
มาในงานเขียน  และสามารถน าทักษะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในบริบททางวิชาการและชีวิตจริง 

         This course covers the process of reading that goes beyond simply understanding 
a text. It requires students to consider and evaluate readings by identifying strengths 
and implications of readings in English. The course provides opportunities for the 
students to find the reading's weaknesses and flaws. Students will learn to recognise 
and analyse strategies and styles the author uses in different types of writings to identify 
potential bias in readings. Ultimately, the students are expected to be able to employ 
these skills for their academic context and in real lives. 

 
LNG 234  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม        3(3-0-6) 
 (Intercultural Communication) 

     วิชาบังคับก่อน : LNG 103 หรือ LNG 107  
 หลักการสื่อสาร แนวคิดเรื่องการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม วัจนและอวัจนภาษา ปัญหาการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ภาษาและวัฒนธรรมในสื่อประเภทต่างๆ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  กลยุทธ์การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อความส าเร็จในด้านสังคมและการท างาน 

Principles of communication. Concepts of intercultural communication. Verbal 
and nonverbal communication.  Problems in intercultural communication.  Language 
and culture in media. Computer-mediated intercultural communication. Strategies in 
intercultural communication forsuccess in social and professional communication. 

 
LNG 235  ภาษาอังกฤษเพื่องานชุมชน        3 (2-2-6) 
 (English for Community Work)       
 วิชาบังคับก่อน : LNG 103 หรือ LNG 107 
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รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการท างานเพ่ือชุมชน นักศึกษา
จะได้ท าโครงงานในสถานการณ์จริง โดยใช้ภาษาอังกฤษเขียนโครงงานเพ่ือขอรับทุน นอกจากนี้
รายวิชายังมุ่งให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจในการสื่อสาร สามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะชีวิตและเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้จะมี
การส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ในการติดต่อสื่อสารและสร้างปฏิสัมพันธ์ทั้ง
ในและนอกห้องเรียน 

This course aims at fostering the use of English to pursue community work. It 
encourages learners to engage in a real world task allowing them to use English in 
writing a proposal to ask for the community work funding. Positive attitudes and 
confidence in using English would be highlighted throughout the course.Effective 
communication skills, life skills and social responsibility would also be reinforced. The 
use of social media as a means of communication is encouraged in the course. 

 
LNG 243    การอ่านและการเขียนเพื่อความส าเร็จในวิชาชีพ                             3(3-0-6) 
 (Reading and Writing for Career Success)  
 วิชาบังคับก่อน : LNG 103 หรือ LNG 107 

การอ่านเนื้อหาประเภทต่างๆ โดยใช้กลยุทธ์การอ่านที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การอ่านคู่มือการใช้
งานหรือการท างานของอุปกรณ์ หรือเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับทางด้านเทคนิค การอ่านโครงร่างเพ่ือ
น าเสนอโครงงาน การอ่านสัญญา และการอ่านข้อความผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์  การเขียนที่ใช้ในการ
ท างาน ได้แก่ การเขียนคู่มือ การเขียนข้อความผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ การเขียนโครงร่างเพ่ือน าเสนอ
โครงงานและรายงาน วัฒนธรรมการเขียนในบริษัทต่างชาติ          

Reading different types of texts by using effective reading strategies such as 
manuals and technical texts, project proposal, contracts and e-mails; writing used at 
work places such as manual, e-mail writing, project proposal; writing culture in foreign 
companies.   

 
LNG 294 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ             3(3-0-6) 

    (Thai for Communication and Careers) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารและภาษาเพ่ือการสื่อสาร ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการฟังและการ
พัฒนาทักษะการฟัง ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการอ่านและการพัฒนาทักษะการอ่าน ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการพูดและการพัฒนาทักษะการพูด ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียนและการพัฒนาทักษะการ
เขียน  การประยุกต์ใช้ทักษะการฟัง การอ่าน การพูด การเขียนเพื่องานอาชีพ 

General concepts of communication and language for communication. Basic 
principles of listening and listening skill development. Basic principles of reading and 
reading skill development. Basic principles of speaking and speaking skill development.  
Basic principles of writing and writing skill development.  Applying listening, reading, 
speaking and writing skills for careers. 
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LNG 295  ทักษะการพูดภาษาไทย        3(3-0-6) 
 )Speaking Skills in Thai (      

     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารและการพูด  การสนทนาในชีวิตประจ าวัน  การสัมภาษณ์เพ่ือ

สมัครงาน  การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น   การน าเสนองานหรือสินค้า 
 Principles of communication and speaking.  Everyday conversation. Job interview. 

Discussion and giving opinion.  Project and product presentation. 
 

LNG 296  ทักษะการเขียนภาษาไทย        3(3-0-6) 
 (Writing Skills in Thai) 

     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเขียน การเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความ การเขียนบทความ การ
เขียนรายงานเชิงวิชาการ 
 Principles of writing.  Writing a paragraph, an essay and an article.  Writing an 
academic report. 
 

LNG   410 ภาษาอังกฤษธุรกิจ         3(3-0-6) 
 (Business English)  
 วิชาบังคับก่อน : LNG 103 หรือ LNG 107 
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจและเพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษามี
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการงานอาชีพในอนาคตเนื้อหารายวิชาเน้น
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในด้านธุรกิจ เช่น การสนทนาทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

71 

 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

SSC 131 มนุษยสัมพันธ์ในโลกดิจิทัล       3(3-0-6) 
(Human Relations in Digital World) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาพ้ืนฐานธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์ในแง่จิตวิทยาและสังคมวิทยาเพ่ือให้เข้าใจ
ถึงพฤติกรรมและทัศนคติของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม และในการประกอบธุรกิจและ
อุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล โดยค าถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลถึงบุคลิกภาพและการ
แสดงออก ความแตกต่างของบุคคลในการท างานและการจูงใจ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรใน
องค์กร และหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในเชิงปฏิบัติ เพ่ือคุณภาพชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

Studying fundamental knowledge on human needs in terms of psychology and 
sociology in order to understand human behavior and attitudes of how to live with 
each others, and to do the business in digital era. Changing technologies influencing 
personalities and individual differences and working motivation. Principles of human 
relations, personel and organization relation. 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้  
1) เข้าใจแนวคิดธรรมชาติและแรงจูงใจของมนุษย์ 
2) มีทักษะในการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในระดับต่าง ๆ 

 
SSC 132 จิตวิทยาไซเบอร์         3(3-0-6) 

(Cyberpsychology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

จิตวิทยาไซเบอร์เน้นการศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในการใช้อินเตอร์เน็ท ทั้งการใช้
งานในชีวิตส่วนตัวและการใช้ในการท างาน วิเคราะห์ปัจจัยสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกับความคิด 
ความคาดหวัง และการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในการติดต่อเพ่ือการสื่อสาร การค้นหา
ข้อมูล การพักผ่อน หรือการท าธุรกรรมผ่านการมีปฏิสัมพันธ์โดยการใช้เทคโนโลยีในศตวรรษแห่ง
อินเตอร์เน็ต 

The fundamental study of human interaction on the internet. Finding patterns 
of human behaviors to understand their expectation and desires of information 
searching in difference purposes such as leisure,  education or business. The 
expressions of emotional reaction, feelings and psychological state during surfing the 
web. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้  

1) เข้าใจแนวคิดจิตวิทยาในโลกดิจิทัล 
2) ปรับตัวที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมดิจิทัล 
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SSC 133 สังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล                3(3-0-6) 
(Society and Culture in Digital Age)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาเบื้องต้นที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคมดิจิตัล 
การศึกษาบทบาทเทคโนโลยีดิจิตัลที่มีต่อการสร้างสังคมและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่โดยศึกษาผ่าน
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม 

Sociology theory that provides the understanding of human interaction in digital 
society. Role of digital technology that shape the new pattern of society and culture 
by studying through social phenomena. 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้  
1) เข้าใจแนวคิดสังคมวิทยาเบื้องต้น  
2) ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 
3) เข้าใจปรากฎการณ์ที่เกิดข้ึนในสังคมดิจิทัล 

 
SSC 134 พฤติกรรมศาสตร์ในยุคดิจิทัล               3(3-0-6) 

(Behavioral Sciences in Digital Age) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดพฤติกรรมศาสตร์  อิทธิพลของสื่อดิจิทัลที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในมิติต่างๆ ทั้ง
ชีวิตส่วนตัว  การศึกษา การประกอบอาชีพ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  และผลกระทบของพฤติกรรม
เชิงกว้างต่อเศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรม 

The study of behavioral sciences and the impact of digital media on human 
behavior in personal life, studying, working and human relations. The macro impact of 
behavior on economics, society and culture. 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้  
1) เข้าใจพฤติกรรมของคนในสังคมยุคดิจิทัล 
2) ตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อดิจิทัลต่อปัจเจกบุคคล เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
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SSC 271 การบัญชีเพื่อการบริหารเบื้องต้น                                                            3 (3-0-6) 
(Introduction to Managerial  Accounting) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้นและหลักการทางการบัญชี แบบฟอร์มรายงานการเงินและการ
วิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์การท าก าไร วิเคราะห์และเปรียบเทียบแหล่งที่มาและใช้ไปของ
เงินทุน ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการบัญชีต้นทุนและบัญชีการเงิน ประเภทของงบประมาณ และ
การพยากรณ์การขาย 

Basic accounting concepts and principles, forms of financial statement and 
analysis of financial statements. Income measurements, valuation problems, analysis 
of sources and use of fund. Comparison between cost accounting and financial 
accounting. Types of budgets, illustration of master budget, sale forecasting. 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้  
1) เข้าใจหลักบัญชีเบื้องต้น 
2) จัดท าและวิเคราะห์รายงานการเงินและงบการเงินได้ 

 
SSC 273 นวัตกรรมธุรกิจการบริการ                 3(3-0-6) 

(Business Service Innovation)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาแนวคิดศาสตร์การบริการ กระบวนการ เทคนิค และเครื่องมือเพ่ือการพัฒนานวัตกรรม
การบริการทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน การศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ การออกแบบ
นวัตกรรมการให้บริการโดยใช้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

Concepts of services, processes, techniques and tools for the development of 
service innovation in both public and private sectors.  Needs and insights finding and 
service innovation design based on customer-orientation. 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้  
1) เข้าใจแนวคิดและกระบวนการของนวัตกรรมและธุรกิจการบริการ 
2) สามารถระบุความต้องการเชิงลึก (Insight) ของผู้รับบริการตามกลุ่มเป้าหมายได้ 
3) ออกแบบนวัตกรรมธุรกิจการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการได้ 

 
SSC 274 การวิจัยตลาดดิจิทัล                  3(3-0-6) 

(Digital Marketing Research) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาบริบท ความต้องการ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในตลาดดิจิทัล ประเภท
และรูปแบบของการวิจัยตลาดดิจิทัล กระบวนการก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ การออกแบบวิธีการ
วิจัย การค้นคว้าแหล่งข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง การวัดทัศนคติของ
ผู้บริโภค ความน่าเชื่อถือ การวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลในการวิจัยตลาด และ
การจัดท ารายงานการตลาดดิจิทัล 

Studying the consumer trends, needs and context in the digital marketplace. 
Types and models of digital market research, problem-designing process, objective, 
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research design method, information searching, random sampling, size of the sample, 
consumer attitudes measurement, reliability, data analysis, application of digital tools 
in market research, and how to do digital marketing report. 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้  
1) เข้าใจแนวคิดและเป้าหมายของการวิจัยตลาดดิจิทัล 
2) สามารถท าวิจัยตลาดดิจิทัลเพ่ือตอบโจทย์ธุรกิจดิจิทัลได้ 

 
SSC 352 กฎหมายธุรกิจ                 3(3-0-6) 

(Business Law)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาหลักกฎหมายส าคัญส าหรับผู้ประกอบการ ทั้งรูปแบบของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
หลักกฎหมายที่ส าคัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  การท าและใช้นิติกรรมสัญญาเป็น
เครื่องมือในการประกอบกิจการ ตั๋วเงินรูปแบบต่าง ๆ ภาษีธุรกิจ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบต่างๆ 

Law concept for entrepreneur as ordinary person and juristic person. The Thai 
Civil and Commercial Code, Law of legal transactions and contracts for entrepreneur, 
bill, tax and business registration regulations. 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้  
1) เข้าใจหลักกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดตั้งและด าเนินธุรกิจ 
2) ออกแบบขั้นตอนและกระบวนการด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ 

 
 

SSC 372 การบริหารงานบุคคล       3 (3-0-6) 
(Personnel Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาแนวความคิดในการบริหารงานบุคคล นโยบายการบริหารงานบุคคล บทบาทและหน้าที่
ของผู้บริหาร และกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การวางแผนก าลังคน การ
สรรหาและคัดเลือกบุคคล การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฎิบัติงานจนถึงการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน ค่าตอบแทน ความมั่นคงและความปลอดภัยของพนักงาน 
รวมทั้งระบบข้อมูลการบริหารงานบุคคล 

The study of the concept of personnel management, the policy of personnel 
management, roles and functions of the manager and personnel management process 
from job analysis, personnel planning, recruiting and selection, training and 
development, performance appraisal, career development, compensation, 
maintenance of employee's security and safety, including personnel information 
systems. 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้  
1) เข้าใจแนวคิดและเป้าหมายของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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2) ออกแบบระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของ
องค์กรได้ 

 
 

SSC 373 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ                  3 (3-0-6) 
(Innovation and Entrepreneurship) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาแนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ การเปลี่ยนทางเทคโนโลยี นวัตกรรม สังคม และเศรษฐกิจที่
ส าคัญ กรอบแนวคิดของผู้ประกอบการ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจใหม่ที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม การตลาดและลูกค้า เครื่องมือและกระบวนการพัฒนานวัตกรรม การแพร่กระจาย
นวัตกรรม การออกแบบแบบจ าลองทางธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การจัดหาแหล่งทุน การ
จัดท างบการเงิน การจัดท าแผนธุรกิจ ผลกระทบที่ส าคัญของนวัตกรรมและผู้ประกอบการต่อสังคม
และเศรษฐกิจ 

Studing concepts of new enterprise, mega trend, entrepreneurial mindset, 
opportunity finding, innovation-driven enterprise, market and customer, tools and 
technique for innovation development, business model, business strategy, fund rasing, 
financial management, business plan, impact of innovation and entrepreneur for social 
and economic. 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้  
1) เข้าใจแนวคิดของนวัตกรรมและผู้ประกอบการ 
2) สร้างสรรค์แผนธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้ 

 
 

SSC 375 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา                3(3-0-6) 
(Intellectual Property Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาประเภทความคุ้มครองของทรัพย์สินทางปัญญา การบังคับสิทธิ์การคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา การสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาในฐานข้อมูลระดับประเทศและ
นานาชาติ การจัดท าแผนที่ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการวางแผนการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาในเชิงพาณิชย์ 

Types of intellectual property, enforcement, searching for intellectual property 
information in both national and international databases, intellectual property 
mapping, and commercial intellectual property management planning. 

  

ผลลัพธ์การเรียนรู้  
1) เข้าใจแนวคิดเบื้องต้นของทรัพย์สินทางปัญญา 
2) จัดท าแผนที่ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมได้ 
3) ออกแบบแผนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญหาเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง

ปัญญาได้ 
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SSC 376 การตัดสินใจทางธุรกิจ                 3(3-0-6) 
(Business Decision Making) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาทฤษฎี แนวคิด กระบวนการการตัดสินใจ สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ความส าเร็จทางธุรกิจ เทคนิคและเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ การ
สร้างและการประเมินทางเลือกส าหรับการตัดสินใจ ประเด็นความท้าทายต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 

Theories, concepts, and decision- making processes. The environment that 
promotes and supports business success.  Techniques and decision-making tools to 
create a business advantage and to create and evaluate alternatives for decision 
making. 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้  
1) เข้าใจแนวคิดและกระบวนการการตัดสินใจทางธุรกิจ  
2) สามารถก าหนดและวิเคราะห์ปัจจัยและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
3) สามารถสร้างสรรค์ทางเลือก และตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมทางธุรกิจได้ 

ประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
 

SSC 377 การจัดการการเงิน                 3(3-0-6) 
(Financial Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารการเงิน องค์ประกอบตลาดเงินและตลาดทุน แนวคิด
บัญชีและต้นทุน การน าเครื่องมือการบริหารการเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินเพ่ือการ
ควบคุมและวัดผลการด าเนินธุรกิจ 

Basic conepts and theory of financial management, the components of money 
market and capital markets.  Using financial management tools to analyse financial 
data to control and measure the business operations. 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้  
1) เข้าใจแนวคิดการจัดการการเงิน 
2) ออกแบบการควบคุมและวัดผลการด าเนินธุรกิจด้วยตัวชี้วัดด้านการเงินได้ 
3) วิเคราะห์ผลการจัดการการเงินขององค์กรได้ 

 

SSC 381 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                3(3-0-6) 
(Business Economics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค อุปสงค์และอุปทานของบุคคลและตลาด ทฤษฎีการผลิต การ
ตัดสินใจเลือกใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีต้นทุนการผลิตทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว การก าหนดราคาของผู้ผลิตในตลาดประเภทต่าง และกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ในภาคธุรกิจ 
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Theory of consumer behavior, individual and market demand-supply, theory of 
production, decision-making using efficient inputs, short-term and long-term 
production cost theory, and price determination. 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้  
1) เข้าใจแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
2) วิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานของตลาดได้ 
3) วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและก าหนดราคาสินค้าและหรือบริการได้ 

 

SSC 471 หัวข้อพิเศษ 1                 3(3-0-6) 
(Special Topic I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและผู้ประกอบการการให้บริการดิจิทัล 
Interesting contemporary topics related to digital service innovation and 

enterprenuer. 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้  
1) เข้าใจในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและผู้ประกอบการการให้บริการดิจิทัลที่น่าสนใจ 

 
 

SSC 472 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อพิเศษ 2                 3(3-0-6) 
(Special Topic II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจดิจิทัล 
Interesting contemporary topics related to digital business administration. 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้  
1) เข้าใจในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจดิจิทัลที่น่าสนใจ 
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DSI 103 นวัตกรรมบริการดิจิทัลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
(Introduction to Digital Service Innovation) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
          การศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมบริการใหม่ๆ 
ในภาคธุรกิจ องค์กร และสังคม  การเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจและ 
พฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป  บทบาทของเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์รวมถึง 
การติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นในสังคมดิจิทัล เรียนรู้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้ให้เกิดนวัตกรรม
บริการ รวมถึงประเด็นด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และจริยธรรมที่ต้องตระหนักและค านึงถึง
ในการสร้างหรือออกแบบนวัตกรรมบริการ 
          A study of concepts and applications of digital technologies for creating 
digital service innovations in businesses, organizations and society.  Changes in 
business sectors, business process and consumer behavior that have occurred in 
response to digital technologies.  The role of digital technologies and artificial 
intelligence, and communication services in digital society. Tools and software used 
in creating service innovation.  Issues that must be aware of and considered in 
creating and designing service innovation such as safety, security, and ethical issues. 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1) เข้าใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัล รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบทางสังคม  

2) สามารถอธิบายการใช้งานเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร หรือ สร้าง/ออกแบบนวัตกรรมบริการ
ดิจิทัลในสังคมดิจิทัลได้ 

3) เข้าใจบริบทของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการท างานและการใช้ชีวิต เช่น ความมั่นคง
ของข้อมูล และ ความเป็นส่วนตัวในโลกดิจิทัล 

4) เข้าใจและสามารถใช้งานบริการดิจิทัลที่มีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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DSI 105 พื้นฐานด้านดิจิทัล 3(3-0-6) 
(Digital Fundamental) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน
ฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์สนับสนุน เทคโนโลยีเสมือน และการประมวลผลแบบ
คลาวด์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ แนวคิดและหลักการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายสื่อสารภายในองค์กร เครือข่ายสื่อสารระยะไกล เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

computer platforms and computer networks, computer organization, 
hardware, operating system, and system applications, virtualization and cloud 
computing. Computer network, principles and  concepts of network communication, 
local area network, wide area network, and the Internet. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1) เข้าใจถึงพ้ืนฐาน สามารถประยุกต์ใช้ อธิบาย แพลตฟอร์มของระบบคอมพิวเตอร์ และ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 

2) เข้าใจถึงบริการดิจิทัลที่มีให้บริการอยู่ ในเครือข่ายสาธารณะได้ และสามารถประยุกต์ใช้
งานได้ 

DSI 211 ศิลปะดิจิทัล 3(3-0-6) 
(Digital Arts) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

        การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์ การน าเสนอผลงาน และการสื่อสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย หลักการออกแบบสื่อ การออกแบบ สตอรี่บอร์ด และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน
กราฟิกส์ อาทิ ความเป็นจริงเสมือน ความเป็นจริงเสริม และ ภาพสามมิติ เป็นต้น 
        Using digital technology to create media, present and communicate to target 
audiences,  principles of media design, storyboard design, and application of 
computer graphic technologies such as virtual reality (VR) , augmented reality (AR) 
and 3D. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1) เขา้ใจ สามารถประยุกต์ใช้ และ อธิบาย เครื่องมือด้านศิลปะดิจิทัลได้ 
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DSI 213 การเขียนโปรแกรมส าหรับบริการดิจิทัล 3(2-2-5) 
(Programming for Digital Services) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

แนวคิดเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของประโยคค าสั่ง โครงสร้างค าสั่งแบบ
ต่าง ๆ โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค่าภายในโปรแกรม 
แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ การฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม 
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบ ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 

Fundamental programming concepts, components of an instruction 
statement, various programming syntax, array, functions and subroutines, internal 
parameter passing, object oriented programming concepts, practice using software 
development  tools to write computer programs in a selected language, software 
validation, testing and error correction. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1) เข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ และ อธิบาย เครื่องมือด้านการเขียนโปแกรมเชิงอ๊อบเจกต์ได้ 
 

DSI 215 เทคโนโลยีเว็บ และแพลตฟอร์ม 3(2-2-5) 
(Web Technology and Platform) 
วิชาที่บังคับก่อน: DSI 213  

หลักการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขั้นพ้ืนฐาน  สถาปัตยกรรมของเว็บแอปพลิ เคชัน 
โครงสร้างของเว็บ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การออกแบบและสร้างฐานข้อมูลส าหรับเว็บ
แอปพลิเคชัน รวมถึงการใช้ เอสคิวแอล ในการสืบค้นข้อมูล 

Principles for developing web application, web application architecture, 
organization of the world wide web and related technologies, introductory database 
design and implementation for web application, and using SQL to query data. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1) เข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ และ อธิบาย เครื่องมือในการพัฒนา เว็บแอปพลิเคชัน 
2) เข้าใจ และอธิบาย สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชันได้ 

 



 

81 

DSI 217 สถิติส าหรับบริการดิจิทัล 3(3-0-6) 
(Statistics for Digital Services) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

สถิติเบื้องต้น ความน่าจะเป็น การกระจายของข้อมูล การสุ่ม ตัวอย่างการกระจาย การ
ทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าของการถดถอย และการประยุกต์ใช้สถิติส าหรับงานด้าน
บริการดิจิทัล 

Basic statistics, probability theory, probability distribution, sampling and 
sampling distribution, hypothesis testing, regression estimations, and application of 
statistics in digital services 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1) เข้าใจหลักการสถิติเบื้องต้น สามารถใช้งานสถิติในรูปแบบของเครื่อง มือเพ่ือวิเคราะห์งาน
ด้านดิจิทัลได้ 

2) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติเพ่ือการกลั่นกรองข้อมูล และวิเคราะห์ ท าความเข้าใจข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

DSI 219 คณิตศาสตร์ส าหรับบริการดิจิทัล                                                                                   3(3-0-6) 
(Mathematic for Digital Services)  
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

คณิตศาสตร์เชิงตรรกะ ความสมเหตุสมผลของการอ้างเหตุผล เซตและการด าเนินการทาง
เซต ฟังก์ชันและความสัมพันธ์ การนับและความน่าจะเป็น การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ความ
น่าจะเป็นอย่างมีเงื่อนไข กราฟและต้นไม้ ต้นไม้ทวิภาค ต้นไม้ทอดข้าม กลยุทธ์การแวะผ่านกราฟ 

Mathematical logic, logic of reasoning, set and operations, function and 
relation, counting and probability, permutations, combinations, conditional 
probability, graph and tree, binary tree, spanning tree, graph traversal strategies 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1) เข้าใจหลักการด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น สามารถใช้คณิตศาสตร์เชิงตรรกะเป็นของ
เครื่องมือเพ่ือวิเคราะห์งานด้านบริการดิจิทัลได้ 

2) สามารถใช้คณิตศาสตร์เชิงตรรกะ วิเคราะห์ ท าความเข้าใจข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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DSI 301 การออกแบบบริการดิจิทัล 3(3-0-6) 
(Digital Service Design) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

แนวคิดและหลักการการออกแบบบริการดิจิทัล เพ่ือสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้แก่
ผู้ใช้ โดยการเลือกเทคโนโลยี และเอพีไอ ที่เหมาะสมมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาได้ รวมไปถึง
การน าทฤษฎีด้านการออกแบบกราฟิกส์มาใช้เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจให้กับบริการดิจิทัลด้วย 

Concepts and principles of digital-service design in order to create a good user 
experience, how to select appropriate technologies and APIs, and how to use graphic 
design theory to make digital services more attractive. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1) เข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล และบริการดิจิทัลที่มีอยู่แล้ว ต่างๆที่สามารถน ามาใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนา บริการดิจิทัลใหม่ได้ 

2) เข้าใจถึงกระบวนการท างานขององค์กร และสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็น บริการดิจิทัลได ้
3) สามารถออกแบบนวัตกรรมบริการด้ านดิจิทัล ( Digital Service Innovation) ที่

สอดคล้องกับกระบวนการท างาน และความต้องการของชุมชนอย่างเป็น ระบบได้ 
4) มีทักษะการน าเสนอแนวคิดการออกแบบบริการดิจิทัล โดยใช้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

ผ่านรูปแบบและสื่อการน าเสนอท่ีเหมาะสมได้ถูกต้องและง่ายต่อการเข้าใจ 

DSI 313 การวิเคราะห์และออกแบบจุดสัมผัส                                                          3(3-0-6) 
(Touch Point Analysis and Design)  
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
         กระบวนการในการวิเคราะห์และออกแบบจุดสัมผัส การส ารวจความต้องการของผู้ใช้ เพ่ือ
สร้างแผนผังประสบการณ์การใช้งานที่ดี การวิเคราะห์ และออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้ การสร้างต้นแบบจากการสิ่งที่ออกแบบไว้ เพ่ือน าไปทดสอบการใช้งาน 
และการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถน าไปใช้งานได้จริง 
        Touch point analysis and design process, gathering requirement from users, 
creating a layout of user experience, how to analyze and design the touch points to 
correspond to the user requirement, prototyping by following the design, testing the 
prototype, and improving the prototype for real world use. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1) เข้าใจถึงกระบวนการท างาน เพ่ือใช้ในการออกแบบจุดสัมผัส ได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ 

2) สามารถออกแบบจุดสัมผัสที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และกระบวนการท างาน
ได้ 
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DSI 321 การจัดการความรู้    3(3-0-6) 
(Knowledge Management) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ความรู้และการจัดการความรู้ การแบ่งปันความรู้ ความรู้ในบริบทขององค์กร ธุรกิจ การ
เคลื่อนไหลของความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ กลยุทธ์การจัดการความรู้ การเลือกวิธีการ
จัดการความรู้และวิธีการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล 

Knowledge and knowledge management, knowledge sharing, knowledge in 
term of organization and business, knowledge transfer, a process and strategy to 
manage the knowledge, selecting an appropriate knowledge management 
technique, knowledge management techniques in the digital era. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1) เข้าใจเครื่องมือดิจิทัลในการจัดการความรู้ 
2) สามารถใช้การจัดการความรู้เพื่อ งานด้านธุรกิจได้  

DSI 323 การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
(Digital Transformation)  
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัล การเกิดโมเดลธุรกิจ
ใหม่ ๆ จากนวัตกรรมที่สร้างจากเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของต้นทุนและรายได้ 
ซึ่งมีผลมาจากการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสิ่งที่ไม่มีตัวตน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการใช้งานใน
รูปแบบต่าง ๆ  

 How business eco-systems have transformed because of digital technologies, 
how new business models are formed by innovations from digital technologies, 
changes in cost structure and revenue from adding value to intangible goods such 
as personal information, financial data and various patterns of service usages. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1) เข้าใจ และวิเคราะห์ กระบวนการทางธุรกรรมได้  
2) สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลในธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงเข้าใจ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
3) สามารถใช้เครื่องมือด้านดิจิทัล ในการสื่อสารน าเสนอให้กับผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึง

การปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานหรือ องค์กรให้เป็นดิจิทัลได้อย่างดี 
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DSI 331 การผลิตโปรแกรมประยุกต์ดิจิทัล   3(3-0-6) 
(Digital Application Production) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
          กระบวนการการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ การพัฒนาระบบแบบ อไจล์ และ วอเตอร์ฟอล 
การก าหนดจุดประสงค์ของระบบ กระบวนการท างานและการรวบรวมความต้องการ เครื่องมือใน
การรวบรวมความต้องการ ความสอดคล้องกันของความต้องการกับกระบวนการท างาน การ
ออกแบบ เครื่องมือในการออกแบบ เอกสารที่ใช้ในการออกแบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบ 
และการส่งมอบซอฟต์แวร์ 
          Software development process, waterfall and agile software development 
approaches, defining software objectives, work process and requirement gathering 
process, tools for requirements gathering, a consistency between implementation 
process and requirements, software design and tools, documents to describe the 
design, implementation, testing and delivery of software. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1) มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเลือกใช้เครื่องมือทางดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาโปรแกรมข้ัน
พ้ืนฐานได้ 

2) เข้าใจถึงกระบวนการในการพัฒนาระบบฯ ที่สอดคล้องกับความต้องการและ 
กระบวนการท างาน 

 
 

DSI 495 การเตรียมตัวส าหรับโครงการรวบยอด                         1(0-2-1) 
(Preparation for Capstone Project) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
        การเตรียมความพร้อมในการท าโครงงาน โดยการใช้โจทย์ปัญหาจริง ท าการวิเคราะห์ปัญหา 
ก าหนดโจทย์ที่ชัดเจน การจัดท าข้อเสนอโครงงาน วิธีการในการพัฒนาบริการและการน าเสนอ
โครงงานแก่อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
        Preparation for capstone project, solving real problems, problem analysis 
and defining a clear problem, project proposal, service development approach, 
project presentation to committees and peers. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1) มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เครื่องมือทางดิจิทัลได้ 
2) เข้าใจ และวิเคราะห์ กระบวนการท างาน (ทางธุรกิจ) ได้ 
3) สามารถออกแบบนวัตกรรมบริการด้านดิจิทัล (Digital Service Innovation) ที่สอดคล้อง

กับกระบวนการท างาน และความต้องการของชุมชนอย่างเป็น ระบบได้ 
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DSI 498 โครงการรวบยอด 1                                   2(0-4-2) 
(Capstone Project I)  
วิชาบังคับก่อน: DSI 495 
        ศึกษา รวบรวมความต้องการ วิเคราะห์ความต้องการ วิเคราะห์ประสบการณ์ผู้ใช้ และการ
ออกแบบบริการ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ของระบบสารสนเทศ/แอปพลิเคชัน/บริการ และน าเสนอ
ผลงานการออกแบบเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และน าไปปรับปรุงให้ดีขึ้น 

Study, gather requirements, requirement analysis, user experience analysis, 
service design, user interface design, and user experience design of an information 
system/application/service; presentation of the resulting designs, and collecting 
comments and suggestions for improving the design. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1) มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เครื่องมือทางดิจิทัลได้ 
2) เข้าใจ และวิเคราะห์ กระบวนการท างาน (ทางธุรกิจ) ได้ 
3) สามารถออกแบบนวัตกรรมบริการด้านดิจิทัล (Digital Service Innovation) ที่สอดคล้อง

กับกระบวนการท างาน และความต้องการของชุมชนอย่างเป็น ระบบได้ 
4) มีทักษะในการสื่อสารและการน าเสนอท่ีดี 
5) ท างานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 

DSI 499 โครงการรวบยอด 2                                                     3 (0-6-3) 
(Capstone Project II) 
วิชาบังคับก่อน: DSI 498 

การน าบริการหรือส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) ที่ออกแบบไว้ มาร่วมในการพัฒนา
ระบบ กับทีมพัฒนาระบบ รวมถึงมีส่วนร่วมในการทดสอบ การติดตั้งและการใช้งานระบบใน
สภาพแวดล้อมการใช้งานจริง 

Co-create the designed service/UI with the software development team, 
including development, testing, and deployment in the production environment. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1) มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เครื่องมือทางดิจิทัลได้ 
2) เข้าใจ และวิเคราะห์ กระบวนการท างาน (ทางธุรกิจ) ได้ 
3) สามารถออกแบบนวัตกรรมบริการด้านดิจิทัล (Digital Service Innovation) ที่สอดคล้อง

กับกระบวนการท างาน และความต้องการของชุมชนอย่างเป็น ระบบได้ 
4) มีทักษะในการสื่อสารและการน าเสนอท่ีดี 
5) ท างานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
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DSI 431 การบริหารโครงการดิจิทัล 3(3-0-6) 
(Digital Project Management) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
         การบริหารโครงการดิจิทัล การบริหารการผสมผสาน การบริหารขอบเขต การบริหารเวลา 
การบริหารต้นทุนและการประหยัดพลังงาน การบริหารคุณภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
บริหารการติดต่อสื่อสารและการร่วมงาน การบริหารความเสี่ยง การบริหารการจัดหาโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงานและการบริหารโครงการ การก ากับควบคุมโครงการ การปิดโครงการ และ
การน าเสนอสารสนเทศของโครงการ 
         How to manage digital projects, integrated management,  scope management, 
time management, cost and energy consumption management, quality assurance, 
human resource management, communication and collaboration, risk management, 
procedure to manage, control, close the project, and present project information.  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1) เข้าใจเครื่องมือดิจิทัลในการบริหารโครงการ 
2) เข้าใจกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการบริหารโครงการด้านดิจิทัล 
3) สามารถบริหารโครงการดิจิทัลได้ 

DSI 411     การวัดและวิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ใช้  3(3-0-6) 
(User Experience Measurement and Analysis) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
         แนวคิดและเทคนิคท่ีใช้ในการประเมิน การวิเคราะห์ และการวัดผลประสบการณ์ของผู้ใช้  
เครื่องมือและซอฟต์แวร์ ส าหรับเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน การวิเคราะห์ และการประเมินผล
การใช้งาน 
         Techniques and concept to evaluate, analyze, and measure user experience; 
software and tools to collect, analyze and evaluate user behavior data. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1) เข้าใจเครื่องมือในการวัดประสบการณ์ของผู้ใช้ 
2) เข้าใจกระบวนการวัดประสบการณ์ของผู้ใช้ จากกระบวนการท างาน 
3) สามารถวัด วิเคราะห์และ ประเมิน ผลการท างานของผู้ใช้งานระบบจากการท างานจริงได้ 
4) สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ ประสบการณ์ของผู้ใช้ได้ 
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DSI 421 สื่อสังคม                                              3(3-0-6) 
(Social Media) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
         ความเข้าใจสื่อสังคมหรือเครือข่ายสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  ผลกระทบของสื่อสังคม ต่อ
ผู้ใช้งานในมิติต่าง ๆ การใช้เครือข่ายสังคม และ สื่อสังคม เพ่ือการค้า และ การตลาด การ
วิเคราะห์ข้อมูล จากเครือข่ายสังคมเบื้องต้น  ประเด็นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 
         Understanding of various types of social media, various effects on users 
caused by the social media, using social network, social media for commerce and 
marketing, analysis of data collected from social media and privacy concerns. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1) เข้าใจเครื่องมือ และรูปแบบ ของสังคมดิจิทัล และสามารถประยุกต์ใช้งานสื่อสังคมได้ 
2) สามารถใช้งานสื่อสังคมดิจิทัลในการเผยแพร่ข่าวสาร และ วิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมได้ 
3) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้งานสื่อสังคมกับองค์กรได้   

 

DSI 491- 
494 

หัวข้อพิเศษ 1-4  3(3-0-6)  
(Special Topics I-IV) 
วิชาบังคับก่อน: ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน 

ศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิดสอนปกติ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะก าหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสม นักศึกษาสามารถลงรหัส
วิชาเดิมได้หากหัวข้อของวิชาแตกต่างจากเดิม 

This course will cover new or advanced topics in digital technology. The 
content will be specified at the time this course is offered. This course may be 
repeated for credit only if the topics are different 

 

DSI 496- 
497 

หัวข้อพิเศษ 6-7  3(2-2-5)  
(Special Topics VI-VII) 
วิชาบังคับก่อน: ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน 

ศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิดสอนปกติ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะก าหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสม นักศึกษาสามารถลงรหัส
วิชาเดิมได้หากหัวข้อของวิชาแตกต่างจากเดิม 

This course will cover new or advanced topics in digital technology. The 
content will be specified at the time this course is offered. This course may be 
repeated for credit only if the topics are different 
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ภาคผนวก ข. 
 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ดร. สุณิสา สถาพรวจนา                                                                                                                                                 

Dr. Sunisa Sathapornvajana 
 

1. ประวัติการศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2560    ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย  
 ปี พ.ศ. 2546    วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย  

ปี พ.ศ. 2543    วท.บ. (สถิติ), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย  
 

2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวิทยานิพนธ์ในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา 
BIS 671 Enterprise Resources Planning Workshop    3 หน่วยกิต 

 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา 
INT 203 Database Management Systems     3 หน่วยกิต 
INT 207 Information Management 
INT 353 Information Technology Project I     3 หน่วยกิต 
2.2   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  
DSI 103 Introduction to Digital Service Innovation                                    3         หน่วยกิต 
DSI 217  Statistics for Digital Services      3 หน่วยกิต 
DSI 411 User Experience Measurement and Analysis    3 หน่วยกิต

  

3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปีท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
1. Sathapornvajana S., Watanapa, B. and Jungcharoensukying, E.,2014, A Comparative Study 
of Students Attitudes Among IT and Non-IT Students in Information Technology 
Education, International Symposium on Technology Management and Emerging 
Technologies (ISTMET 2014), May 27 - 29, 2014, Bandung, Indonesia. 

     2. สุณิสา สถาพรวจนา ภคินี อุปถัมภ์ ณัฐกฤตา ศรีสว่าง ณัฐวัชร์ บุญสมจินต์ และ นิติพงศ์ แก้วเกิด (2018),  
        “การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
         เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 27-29 พฤษภาคม 2561. ตรัง: ส านักงานสถาบันวิจัยและ 
         พัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
Certificates  
- IBM Certified Database Associate -- DB2 9 undamentals  
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- Certified for Oracle10g Database : Administration II. (OCP) 
- Certified for Oracle10g Database : Administration I. (OCA) 

 

- Certified for Oracle9i Database : Fundamental I. (OCA) 
Certified for Introduction to Oracle9i : SQL 

- Certified for Oracle8i : Architecture and Administration. 
- Certified for Introduction to Oracle : SQL and PL/SQL (SIT) 
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ผศ. สุเมธ อังคะศิริกุล                                                                                                                                       
Asst.Prof. Sumet Angkasirikul 

 

1. ประวัติการศึกษา 
  ปี พ.ศ. 2537       วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 

 
ปี พ.ศ. 2529       วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย  
 

2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวิทยานิพนธ์ในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา 
BIS 605 Web base Application Development  3 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา 
INT 101 Information Technology Fundamental   3 หน่วยกิต 
INT 106 Web Technology      3 หน่วยกิต 
INT 305 Human Computer Interaction    3 หน่วยกิต 
INT 383 Client Side Web Programming    3 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
INT 101 Information Technology Fundamental   3 หน่วยกิต 
INT 106 Web Technology      3 หน่วยกิต 
INT 305 Human Computer Interaction    3 หน่วยกิต 
INT 383 Client Side Web Programming    3 หน่วยกิต 
2.2   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  
DSI 103 Introduction to Digital Service Innovation                         3 หน่วยกิต 
DSI 421 Social Media                                                                 3 หน่วยกิต 
 
3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปีท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
1.Thawatchai Promrat, Pornchai Mongkolnam,Suree Funilkul, and Sumet Angkasirikul, "การ

ตรวจจับและรายงานกิจกรรมของผู้สูงอายุโดยใช้สมาร์ตโฟน (Detect and Report Activities of the 
Elderly using Smartphone)," The 2th National Conference on Computing and Information 
Technology(NCCIT 2016), Khon Kaen, Thailand, July 7-8, 2016    
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อ. กิตติพงศ์ วะระทรัพย์                                                                                                                                     
Kittipong Warasup 

 
1. ประวัติการศึกษา  

 
    ปี พ.ศ. 2548    วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
    ปี พ.ศ. 2542    วศ.บ. (วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
                        ประเทศไทย 

 

              
2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวิทยานิพนธ์ในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา 
INT 674 Enterprise Networking Workshop                                          3  หน่วยกิต 
SWE 671 Software Engineering Workshop I                  3  หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา 
INT 205 Network II                     3  หน่วยกิต 
INT 450 Information Technology Project 3  หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  
DSI 495  Selected Topics in Digital Service Innovation V        3  หน่วยกิต 
DSI 498  Capstone Project I                3  หน่วยกิต 

 
3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปีท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
1. กิตติพงศ์ วะระทรัพย์ และ ชาคริดา นุกูลกิจ, การค้นหากฏความสัมพันธ์จากข้อมูล อนุกรมเวลา, วารสารวิจัย

และพัฒนา มจธ. ปีที่ 29, pp. 447 – 462 ตุลาคม-ธันวาคม 2549  
2. K. Warasup and M. Hamamura, "An extended contention period protocol for MIMO wireless 

networks," 2014 IEEE 33rd International Performance Computing and Communications 
Conference (IPCCC), Austin, TX, 2014, pp. 1-2. 

3. K. Warasup and M. Hamamura, "Multiple-request technique for wireless networks," 2015 9th 
International Conference on Signal Processing and Communication Systems (ICSPCS), Cairns, 
QLD, 2015, pp. 1-6. 

4. K. Warasup and M. Hamamura "Asynchronous Requests for Multiple Packet Transmissions in 
Wireless Networks", http://iscit2018.org/wp-content/uploads/2018/04/CFP07.pdf 
Submitted to The 18th International Symposium on Communications and Information 
Technologies (ISCIT 2018) 

 

 
 
 

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7017025&isnumber=7017012
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7017025&isnumber=7017012
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7391771&isnumber=7391710
http://iscit2018.org/wp-content/uploads/2018/04/CFP07.pdf
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ดร. ก้องกาญจน์  วชิรพนัง 
Dr. Kongkarn Vachirapanang 

 
1. ประวัติการศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2556     วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2549     วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
       ธนบุร,ีประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2546      วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
 

2.  ภาระงานสอน 
2.1   ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา   
ESS 521 สังคมและสิ่งแวดล้อม       3 หน่วยกิต 
            Environment and Society  
ESS 691 สัมมนา 1        1 หน่วยกิต 
            Seminar I 
ESS 692 สัมมนา 2         1 หน่วยกิต 
            Seminar II   
ESS 651 นวัตกรรมการจัดการความขัดแย้ง      3 หน่วยกิต 
            Innovative Management of Conflict 
ESS 661 ความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม     3 หน่วยกิต 
            Corporate Social and Environmental Responsibility 
ESS 695 หัวข้อพิเศษ 1        3 หน่วยกิต        
            Special Topic I 
ESS 693 การค้นคว้าอิสระ        6  หน่วยกิต 
            Independent Study  
ESS 694 วิทยานิพนธ์         12  หน่วยกิต 
            Thesis  
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา  
SSC 373 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ       3 หน่วยกิต 
       Innovation and Entrepreneurship 
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า     3 หน่วยกิต
    Modern Management and Leadership      
GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    3 หน่วยกิต 
    Technology and Innovation for Sustainable Development  
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2.2   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า      3 หน่วยกิต 

  Modern Management and Leadership 
GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน     3 หน่วยกิต     
             Technology and Innovation for Sustainable Development 
SSC 131 มนุษยสัมพันธ์ในโลกดิจิทัล      3 หน่วยกิต              
            Human Relations in Digital World 
SSC 372 การบริหารงานบุคคล        3 หน่วยกิต 
            Personnel Management  
SSC 373 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ      3 หน่วยกิต 
            Innovation and Entrepreneurship 
SSC 471 หัวข้อพิเศษ 1        3 หน่วยกิต
   Special Topic I  
SSC 472 หัวข้อพิเศษ 2        3 หน่วยกิต 
        Special Topic II  
 
3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
วารสารระดับชาติ 

1. วรรณชร  ไชยเดช, ก้องกาญจน์  วชิรพนัง และ ศศิธร สุวรรณเทพ. (2559). การพัฒนาด้านความรู้ ด้าน
ทักษะและด้านทัศนคติผ่านการเรียนการสอนเชิงรุก. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , 
9(9), มกราคม - ธันวาคม, 158-178. 

Proceedings ในการประชุมระดับชาติ 
1. ปิยะนาถ สิริรัตนาวงศ์ , ศศิธร สุวรรณเทพ, สุเมธ ท่านเจริญ และ ก้องกาญจน์ วชิรพนัง. (2559). 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงบริบทชุมชนช่องสาริกาหลังจากมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ (The 
Study of Changing in Community Context of Chong Sarika Community after Establishing 
Industry in This Area). Proceedings การประชุมวิชาการนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน (หน้า 297). 15 
– 16 ธันวาคม 2559, ไทย: อาคารเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ.  

2. เธียรพงษ์ วงศ์โยธา, อลิสา  ทรงศรีวิทยา และ ก้องกาญจน์ วชิรพนัง. (2559). นวัตกรรมเกมเพื่อเสริม
การเรียนรู้ภายในห้องเรียน วิชา GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า. Proceedings 
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6 (หน้า O-SS 074; 1-9). 
25 พฤศจิกายน 2559, ไทย: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. 

3. วรรณชร ไชยเดช และ ก้องกาญจน์ วชิรพนัง. (2557). การใช้โซเชียลมีเดียกับการจัดการเรียนการสอน: 
เฟสบุคกับการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของนักศึกษา (Using Social Media in Teaching and 
Learning: Facebook and Student Learning Motivation). Proceedings การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เปิดโลกกว้างทางปัญญา วิชาศึกษาทั่วไป - GEN Conference 2014 Open World (หน้า 
213-225). 19 มิถุนายน, กรุงเทพฯ: โรงแรมมิราเคิลแกรนด์. 
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Proceedings ในการประชุมระดับชาติ 
1. ปิยะนาถ สิริรัตนาวงศ์, ศศิธร สุวรรณเทพ, สุเมธ ท่านเจริญ และ ก้องกาญจน์ วชิรพนัง. (2559). 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงบริบทชุมชนช่องสาริกาหลังจากมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ 
(The Study of Changing in Community Context of Chong Sarika Community after 
Establishing Industry in This Area). Proceedings การประชุมวิชาการนวัตกรรมเพ่ือสุขภาวะ
ชุมชน (หน้า 297). 15 – 16 ธันวาคม 2559, ไทย: อาคารเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, กรุงเทพฯ. (บทคัดย่อ) 

2. วรรณชร ไชยเดช และ ก้องกาญจน์ วชิรพนัง. (2557). การใช้โซเชียลมีเดียกับการจัดการเรียนการสอน: 
เฟสบุคกับการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของนักศึกษา (Using Social Media in Teaching and 
Learning: Facebook and Student Learning Motivation). Proceedings การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เปิดโลกกว้างทางปัญญา วิชาศึกษาทั่วไป - GEN Conference 2014 Open World (หน้า 
213-225). 19 มิถุนายน 2557, กรุงเทพฯ: โรงแรมมิราเคิลแกรนด์. 
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ดร.ปุณยภา  แสงศรี 
Dr. Punyapa Saengsri 

 
1. ประวัติการศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2551   ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 

 ปี พ.ศ. 2548   ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
      ประเทศไทย   
    ปี ค.ศ. 1998   B.A. (Modern Languages), Macquarie University Sydney, Australia.   
 
2.  ภาระงานสอน 
2.1   ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา   
LNG 611  Teaching Techniques in Practice     3    หน่วยกิต 
LNG 631  Testing and Evaluation 3    หน่วยกิต 
LNG 671  Information and Communication Technology for  
              Language Teaching 3    หน่วยกิต 
LNG 691  Special Study in Linguistics 3    หน่วยกิต 
LNG 692  Research Study in Applied Linguistics 6    หน่วยกิต
  
LNG 693  Thesis in Applied Linguistics 12    หน่วยกิต 
LNG 731  Dissertation 48    หน่วยกิต 
LNG 732  Dissertation 36   หน่วยกิต 
 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา   
LNG 101 General English       3    หน่วยกิต 
LNG 102 Technical English       3    หน่วยกิต
           
2.2   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  
LNG 101 ภาษาอังกฤษทั่วไป        3    หน่วยกิต 
            General English 
LNG 102 ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิค       3    หน่วยกิต 
            Technical English 
 
 
 
 
 

http://sola.kmutt.ac.th/homesola/?staff=punyapa-saengsri
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3.ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
วารสารระดับชาติ 

1. Srisopa, R.  & Saengsri, P.  (2015) .  Perceived Self- Efficacy of Thai Secondary School 
English Teachers. rEFLections, 20, July-December, 18-29. 

Presentations ต่างประเทศ 
1. Saengsri, P. , Listening Strategies Use of Thai EFL University Students, The Inaugural 

European Conference on Language Learning (ECLL 2013)  " Shifting Paradigms:  Informed 
Responses", 18 - 21 July 2013, Brighton Thistle Hotel, Brighton, UK, p. 5. 

อ่ืน ๆ 
1. วรรณภา ตระกูลเกษมสุข, ธนิศร์ บุญสม, ปุณยภา แสงศรี และ สนธิดา เกยูรวงศ์. ภาษาอังกฤษใน

อาเซียน: การศึกษาลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษในประเทศอาเซียน และนัยต่อ
การสอนภาษาอังกฤษ. รายงานโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านประจ าปี
งบประมาณ 2556. 
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อ. ปาณเลิศ ศิริวงศ์ 
Parnlert  Sirivongse 

 
1. ประวัติการศึกษา 

ปี ค.ศ. 2004     M.B.A. ( International Business), Uniersity of La Verne, U.S.A. 

    ปี พ.ศ. 2545     บธ.บ. (การตลาด), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ประเทศไทย  
 
2.  ภาระงานสอน 
2.1   ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา  
SSC 371   การตลาดเบื้องต้น        3    หน่วยกิต 
      Introduction to Marketing   
GEN 111  มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต    3    หน่วยกิต 
     Man and Ethics of Living 
GEN 351  การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า     3    หน่วยกิต
     Modern Management and Leadership      
       
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา   
 - ไม่มี – 
       
2.2   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต     3    หน่วยกิต               

Man and Ethics of Living 
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า      3    หน่วยกิต 
             Modern Management and Leadership 
SSC 274 การวิจัยตลาดดิจิทัล        3    หน่วยกิต             

Digital Marketing Research 
SSC 471 หัวข้อพิเศษ 1        3    หน่วยกิต             
   Special Topic I 
SSC 472 หัวข้อพิเศษ 2        3    หน่วยกิต             
   Special Topic II 
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3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
วารสารระดับชาติ 

1. อภิรมย์ อาทิตย์ตั้ง, ศศิธร  สุวรรณเทพ และ ปาณเลิศ  ศิริวงศ์.  (2559). การศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาเรื่อง Green Living at KMUTT ผ่านการจัดการเรียนการสอน วิชามนุษย์กับหลัก 
จริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 42(2), กรกฎาคม - ธันวาคม), 
59-79. 

Proceedings ระดับนานาชาติ 
1. Iemworamate, W., Chudech, S. Worawongpongsa, W., Sirivongse, P., & Boonsem, A. (2014). 

Urban Development in Bangkok: A Case Study of Moo 3 Community in Bangmod 
Zone, Tungkhru District, Bangkok, Thailand. Proceedings from APSSC 2014: The Asia-
Pacific Social Science Conference (pp. 21-27). 8 - 10 January, Korea: Renaissance Seoul 
Hotel, Seoul. 

Proceedings ในการประชุมระดับชาติ 
1. ทรงเกียรติ  วิโรจน์กูลทอง, ศศิธร  สุวรรณเทพ และ ปาณเลิศ  ศิริวงศ์. (2560). การพัฒนาทักษะทาง

สังคมโดยใช้กิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการจิตอาสาในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริย
ศ า ส ต ร์ เ พื่ อ ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ต . Proceedings ก า ร ป ร ะชุ ม วิ ช า ก า ร ฉ ล อ ง ค ร บ ร อบ  50 ปี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital 
Citizenship towards Thailand 4.0” (ห น้ า  184-194). 19 - 20 ธั น ว า ค ม  2560, ไ ท ย : 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา. 

2. รสิตา  รักสกุล, ศศิธร  สุวรรณเทพ และ ปาณเลิศ  ศิริวงศ์. (2560). การถอดบทเรียนการท ากิจกรรมจิต
อาสาของนักศึกษาในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต. Proceedings 
การประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ The 6th PSU Education 
Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0” (หน้า 257-264). 
19 - 20 ธันวาคม 2560, ไทย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา. 

3. ทรงเกียรติ วิโรจน์กูลทอง, ปาณเลิศ ศิริวงศ์ และ อภิรมย์ อาทิตย์ตั้ง. (2559). คุณลักษณะบัณฑิตที่เก่ง
และดีในมุมมองของนักศึกษา มจธ. (Graduate Attributes of Smartness and Goodness of 
the KMUTT's Students Perspectives). Proceedings โ ค ร งก า รก า ร ปร ะชุ ม วิ ช า ก า ร เ ส น อ
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2559 - Payap University Research Symposium 2016 (หน้า 
254-266). 12 กุมภาพันธ์, จังหวัดเชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว), อ าเภอเมือง. 
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ดร. พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล 
Dr. Phanitphim Sojisirikul 

 
1. ประวัติการศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2553   ปร.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ประเทศไทย 
 ปี พ.ศ. 2541     ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์และ 
      เทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
    ปี พ.ศ. 2537     ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย   
 
2.  ภาระงานสอน 
2.1   ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา  
ELT 613  Teaching Techniques in Practice     3    หน่วยกิต 
ELT 671  Information and Communications Technology for Language Teaching  3   หน่วยกิต 
ELT 691  Special Study in Applied Linguistics 3    หน่วยกิต 
ELT 692  Research Study in Applied Linguistics 6    หน่วยกิต 
ELT 693  Thesis in Applied Linguistics   12  หน่วยกิต 
LNG 611  Teaching Techniques in Practice  3    หน่วยกิต 
LNG 671  Information and Communication Technology for  
              Language Teaching  3    หน่วยกิต 
LNG 691  Special Study in Applied Linguistics 3    หน่วยกิต 
LNG 692  Research Study in Applied Linguistics 6    หน่วยกิต 
LNG 693  Thesis in Applied Linguistics 12  หน่วยกิต 
LNG 731  Dissertation 48   หน่วยกิต 
LNG 732  Dissertation 36   หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา   
LNG 101 General English        3    หน่วยกิต 
LNG 102 Technical English        3    หน่วยกิต 
2.2   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  
LNG 102 ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิค        3    หน่วยกิต 
             Technical English 
3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
วารสารระดับชาติ 

1. Sojisirikul, P. & Vasuvat, S. (2014). Analysis of Sentence Structures through Translation 
for a Reading Task. Journal of English Studies, 9, 98-122. 
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Proceedings ในการประชุมนานาชาติ 
1. Thongsuwan, T.  & Sojisirikul, P.  (2016) .  Perception of English as a Foreign Language 

Teacher at an Academic Institution of Thai Higher Education toward Their Teaching 
Styles.  Proceedings from DRLE2016:  The 14th International Conference on Developing 
Real- Life Learning Experiences " STEM Education and Lifelong Learning Skills in the 21st 
Century (pp.  EL01:  1-19) , 17 June, Thailand:  King Mongkut’ s Institute of Technology 
Ladkrabang (KMITL), Bangkok. 

 
Presentations ในประเทศ 

1. Thongsuwan, T.  & Sojisirikul, P. , Perception of English as a Foreign Language Teacher at 
an Academic Institution of Thai Higher Education toward Their Teaching Styles, The 14th 
International Conference on Developing Real- Life Learning Experience:  STEM Education 
and Lifelong Learning Skills in the 21st Century, King Mongkut's Institute of Technology 
Ladkrabang, Thailand, 17 June 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-z-Kn1LjNAhXFrI8KHacoAk4QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kmitl.ac.th%2F&usg=AFQjCNEovo3Y456UE_yQCqZAFfZuSGIHBw&bvm=bv.124817099,d.c2I
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-z-Kn1LjNAhXFrI8KHacoAk4QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kmitl.ac.th%2F&usg=AFQjCNEovo3Y456UE_yQCqZAFfZuSGIHBw&bvm=bv.124817099,d.c2I
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อ. วรงค์ ถาวระ 
Warong Thavara 

 
1. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2552     ศศ.ม. (จิตวทิยาพัฒนาการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2548     ป.บัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย 

 ปี ค.ศ. 1997      M.A. (Computer Art), Savannah College of Art and Design, U.S.A. 
ปี พ.ศ. 2534      ศศ.บ. (ทัศนศิลป์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย 

 
2.  ภาระงานสอน 
2.1   ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา  
GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา     3    หน่วยกิต 
      Learning and Problem Solving Skills       
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด       3    หน่วยกิต 
    Miracle of Thinking           
CMM 111 พ้ืนฐานการออกแบบ       2    หน่วยกิต 
      Design Fundamental  
CMM 113 การถ่ายภาพส า หรับงานมัลติมีเดีย      2    หน่วยกิต 
      Photography for Multimedia 
CMM 217 การออกแบบตัวละครและการเคลื่อนไหว     2   หน่วยกิต 
     Character Design and Figure in Motion 
CMM 219 การผลิตวิดีทัศน์        2   หน่วยกิต 
              Video Production  
CMM 491 สัมมนา        1    หน่วยกิต 
     Seminar  
CMM 498  โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย     1    หน่วยกิต 
           Project Study in Multimedia Technology  
CMM 499 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย       3    หน่วยกิต 
          Project in Multimedia Technology  
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา   
 - ไม่มี – 
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2.2   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด        3    หน่วยกิต 
            Miracle of Thinking 
GEN 225 การเขียนบันทึกสะท้อนคิดเพ่ือการพัฒนาตนเอง     3    หน่วยกิต 
            Reflective Journal Writing for Self-Improvement 
SSC 132 จิตวิทยาไซเบอร์       3    หน่วยกิต 
            Cyberpsychology 
 
3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
Proceedings ในการประชุมระดับชาติ 

1. อนุรักษ์ ไวยศิลป์, ศันสนะ มะสุวรรณ และ วรงค์ ถาวระ. (2559). การศึกษาผลการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมการออกแบบมาสคอตผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (A Study of 
Creative Thinking Skill Development by Mascot Design Activity through problem 
Based Learning). Proceedings โครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 
พ.ศ. 2559 - Payap University Research Symposium 2016 (หน้า 84-93). 12 กุมภาพันธ์, จังหวัด
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว), อ าเภอเมือง. 

2. Jiraporn W. ,Phanida V.  and Warong T.  “ Exploring the GraduatesPerformance in General 
Education Course”proceeding “TheSixthPacific-Rim Conference on Education” Bangsaen, 
Thailand. 17-18 November 2015 pp. 271-279 

3. นันทนา บัณฑิตาโสภณ, ศศิธร สุวรรณเทพ และ วรงค์ ถาวระ. (2558). การศึกษาผลการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมรายวิชา GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต หลักสูตรนานาชาติ. Proceedings การประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (หน้า 59-68). 22 ธันวาคม 2558, ไทย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, จังหวัดก าแพงเพชร.   
 

Presentations ในประเทศ 
1. อนุรักษ์ ไวยศิลป์, ศันสนะ มะสุวรรณ และ วรงค์ ถาวระ. (2559). การศึกษาผลการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมการออกแบบมาสคอตผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (A Study of 
Creative Thinking Skill Development by Mascot Design Activity through problem Based 
Learning). โครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2559 - Payap 
University Research Symposium 2016. 12 กุมภาพันธ์, จังหวัดเชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ (เขต
แม่คาว), อ าเภอเมือง. 

 
 

 
 
 
 
 



 

103 

อ. สุทธิพงษ์ เรืองจันทร์ 
Sutthiphong  Ruangchante 

 
1. ประวัติการศึกษา 
 ปี ค.ศ. 2010 M.A. (Sound Studies), Rheinische Friedrich Wilhelms Universität  
  Bonn, Germany    

ปี พ.ศ. 2539     ศศ.บ. (ดนตรีศึกษา), ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ประเทศไทย 
 

2.  ภาระงานสอน 
2.1   ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา  
SSC 221 สุนทรียศาสตร์         3    หน่วยกิต 
    Aesthetics    
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต       3    หน่วยกิต 
     Beauty of Life                 
     
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา   
 - ไม่มี – 
        
2.2   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
GEN 241  ความงดงามแห่งชีวิต        3    หน่วยกิต 

(Beauty of Life) 
SSC 471 หัวข้อพิเศษ 1        3 หน่วยกิต 
        Special Topic I  
SSC 472 หัวข้อพิเศษ 2        3 หน่วยกิต 
        Special Topic II  
 
3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
Proceedings ในการประชุมระดับชาติ 

1. สุทธิพงษ์  เรืองจันทร์, กรกนก  บุญสุข และ ศศิธร  สุวรรณเทพ. (2560). การจัดการเรียนการสอนวิชา
ด้านคุณค่าความงามแบบใช้โครงงานเป็นฐานผ่านกระบวนการละครในห้องเรียนขนาดใหญ่ 
กรณีศึกษานักศึกษารายวิชา GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต. Proceedings การประชุมวิชาการฉลอง
ครบรอบ 50 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  The 6th PSU Education Conference “Higher 
Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0” (หน้ า  265-278). 19 - 20 ธั น ว าค ม 
2560, ไทย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา. 

2. ไกรศิลา กานนท์, สุทธิพงษ์ เรืองจันทร์ และ พิเชษฐ์ พินิจ. (2560). การบูรณาการจิตตปัญญาวิถีสู่
ห้องเรียนขนาดใหญ่ กรณีศึกษา GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต บทสะท้อนจากประสบการณ์ตรง 
(Integrating Contemplative Practices in A Large Class: Case Study Gen 241 Beauty of 
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Life Reflections from District Experience). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
สถาบัณบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม 
Thailand 4.0” (หน้า 663-678). 4 พฤษภาคม 2560, ไทย: โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์, กรุงเทพมหานคร. 

3. สุทธิพงษ์ เรืองจันทร์, การประเมินผลการเรียนรู้และส ารวจทัศนคติของนักศึกษาหลักสูตรปกติที่มีต่อ
รายวิชา GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต (Beauty of Life), การประชุมวิชาการระดับชาติ เปิดโลกกว้าง
ทางปัญญา วิชาศึกษาท่ัวไป (GEN Conference 2014 Open World), โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ
, 19 มิถุนายน 2557, หน้า 251. (โปสเตอร์) 

 
Presentations ในประเทศ 

1. สุทธิพงษ์  เรืองจันทร์, กรกนก  บุญสุข และ ศศิธร  สุวรรณเทพ. (2560). การจัดการเรียนการสอนวิชา
ด้านคุณค่าความงามแบบใช้โครงงานเป็นฐานผ่านกระบวนการละครในห้องเรียนขนาดใหญ่ กรณีศึกษา
นักศึกษารายวิชา GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต . การประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital 
Citizenship towards Thailand 4.0”. 19 - 20 ธันวาคม 2560, ไทย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 
จังหวัดสงขลา. 

2. ไกรศิลา กานนท์, สุทธิพงษ์ เรืองจันทร์ และ พิเชษฐ์ พินิจ. (2560). การบูรณาการจิตตปัญญาวิถีสู่
ห้องเรียนขนาดใหญ่ กรณีศึกษา GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต บทสะท้อนจากประสบการณ์ตรง 
( Integrating Contemplative Practices in A Large Class: Case Study Gen 241 Beauty of Life 
Reflections from District Experience), Bangkok, Thailand, การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบัณ
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม Thailand 4.0”. 
4 พฤษภาคม 2560, ไทย: โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์, กรุงเทพมหานคร. 

3. สุทธิพงษ์ เรืองจันทร์, การประเมินผลการเรียนรู้และส ารวจทัศนคติของนักศึกษาหลักสูตรปกติที่มีต่อ
รายวิชา GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต (Beauty of Life), การประชุมวิชาการระดับชาติ เปิดโลกกว้าง
ทางปัญญา วิชาศึกษาท่ัวไป (GEN Conference 2014 Open World), โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ
, 19 มิถุนายน 2557, หน้า 251. (โปสเตอร์) 
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ดร. ภาสนันทน์  อัศวรักษ์ 
Dr. Passanan Assavarak 

 
1. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2556    ศศ.ด. (สิ่งแวดล้อม การพัฒนาและความยั่งยืน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
 ปี พ.ศ. 2548     ศศ.ม. (สังคมวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
 ปี พ.ศ. 2545    ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (รัฐศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 

 
2.  ภาระงานสอน 
2.1   ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา   
ESS 521 สังคมและสิ่งแวดล้อม       3    หน่วยกิต 
            Environment and Society  
ESS 531 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์      3    หน่วยกิต 
            Social Science Research Methodology         
ESS 691 สัมมนา 1        1   หน่วยกิต                
            Seminar I 
ESS 692 สัมมนา 2         1 หน่วยกิต            
            Seminar II   
ESS 653 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศก าลังพัฒนาและการบริหารจัดการ  3    หน่วยกิต 
            Environmental Problems in Developing Countries and Management  
ESS 621 นิเวศวิทยาการเมือง       3    หน่วยกิต 
            Political Ecology 
ESS 695 หัวข้อพิเศษ 1        3    หน่วยกิต 
            Special Topic I 
ESS 693 การค้นคว้าอิสระ        6    หน่วยกิต      
            Independent Study  
ESS 694 วิทยานิพนธ์         12    หน่วยกิต      
            Thesis   
 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา  
SSC 162 สังคมและวัฒนธรรม       3    หน่วยกิต 
      Society and Culture 
GEN 341 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย       3    หน่วยกิต 
    Thai Indigenous Knowledge     
GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    3    หน่วยกิต 
      Technology and Innovation for Sustainable Development  
 

http://sola.kmutt.ac.th/sola/index.php/staff/academic-staff/social-science/passanan-assavarak/
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GEN 421  สังคมศาสตร์บูรณาการ       3    หน่วยกิต 
      Integrative Social Sciences   
       
2.2   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  
GEN 222 สังคมวัฒนธรรมไทยและประเด็นร่วมสมัย     1    หน่วยกิต(S/U) 
        Thai Society, Culture and Contemporary Issues 
GEN 232 การวิจัยและนวัตกรรมบนฐานชุมชน      3    หน่วยกิต 
            Community Based Research and Innovation 
GEN 341 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย        3    หน่วยกิต 
             Thai Indigenous Knowledge 
GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน     3    หน่วยกิต 
             Technology and Innovation for Sustainable Development 
GEN 421 สังคมศาสตร์บูรณาการ       3    หน่วยกิต 
     Integrative Social Sciences   
SSC 132 จิตวิทยาไซเบอร์       3    หน่วยกิต 

  Cyberpsychology 
SSC 134 พฤติกรรมศาสตร์ในยุคดิจิทัล      3    หน่วยกิต 
            Behavioral Sciences in Digital Age 
SSC 471 หัวข้อพิเศษ 1        3 หน่วยกิต 
        Special Topic I  
SSC 472 หัวข้อพิเศษ 2        3 หน่วยกิต 
        Special Topic II  

 
3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
วารสารระดับนานาชาติ 

1. Sawaengsuk, W., Assavarak, P., & H. Gheewala, S. (2015). Identifying Suitable Social and 
Socio-economic Indicators for Biofuel Systems in Thailand. Journal of Sustainable 
Energy & Environment, 6, 37-41. 
 

Proceedings ในการประชุมระดับนานาชาติ 
1. Assavarak, P., Klaching, P., Ratanavilaisakul, R., Chontanawat, J., Iemworamate, W., 

Chudech, S., & Nansunanon, S. (2016). The Resistance Process of Local Community 
Strives against Phraek Sa Landfill Management: Case Study of Phraek Sa Landfill, 
Samutprakan Province. Proceedings of Suratthani Rajabhat University International 
Conference "Facilitating Autonomous Learning via Research-Based Approaches (FCAL)" 
(pp. 168-174). 27 - 28 October 2016, Thailand: Suratthani Rajabhat University, Suratthani. 

2. Boonsem, A. & Assavarak, P. (2015). Silent Danger—Health Problems among Migrant 
Laborers in Samut Sakhon Province, Thailand. Online Proceedings of the 35th Annual 
Conference of the International Association for Impact Assessment "Impact Assessment 
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in the Digital Era" (pp. 1-6). 20 - 23 April, Italy: Firenze Fiera Congress & Exhibition Center, 
Florence. 

3. Assavarak, P. (2014). Work Expectations versus Reality Confronted by Myanmar Migrant 
Workers in Thailand. Proceedings from IBSSS 2014: The Global Symposium on Social 
Sciences (pp. 109-117). 11 - 13 July, Thailand: The Royal Paradise Hotel, Phuket. 

4. Ratanavilaisakul, R. & Assavarak, P. (2014). Happiness or Depression, the Psychological 
Well-being of Elderlies in Ban Bang Khae, Social Welfare Development Center for 
Older Persons, Thailand.  Proceedings from APSSC 2014: The 2014 Asia-Pacific Social 
Science Conference (pp. 451-456). 8 - 10 January, Korea: Renaissance Seoul Hotel, Seoul. 

 
Presentations ต่างประเทศ 

1. Boonsem, A. and Assavarak, P., Silent Danger—Health problems among migrant laborers 
in Samut Sakhon Province, Thailand, The 35th Annual Conference of the International 
Association for Impact Assessment "Impact Assessment in the Digital Era", Firenze Fiera 
Congress & Exhibition Center, Florence, Italy, 20 - 23 April 2015. 

2. Ratanavilaisakul, R. and Assavarak, P.,  Happiness or Depression, the Psychological Well-
being of Elderlies in Ban Bang Khae, Social Welfare Development Center for Older 
Persons, Thailand, The 2014 Asia-Pacific Social Science Conference (APSSC), Renaissance 
Seoul Hotel, Seoul, Korea, 8 - 10 January 2014. 

 
Presentations ในประเทศ 

1. Assavarak, P., Work Expectations versus Reality confronted by Myanmar Migrant Workers 
in Thailand, The Global Symposium on Social Sciences (IBSSS 2014), The Royal Paradise 
Hotel, Phuket, Thailand, 11 - 13 July 2014, p. 25. 
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รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา 
      Assoc.Prof.Dr. Vajirasak Vanijja 
 

1. ประวัติการศึกษา  
ปี ค.ศ. 2004       Ph.D. (Information Science), Japan Advanced Institute of Science and  

            Technology, Japan 
ปี พ.ศ. 2543      วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2541      วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
 

2.    ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวิทยานิพนธ์ในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา  
INT  633 Muitimedia Technology       3 หน่วยกิต 
SWE 603 Software Project Management      3 หน่วยกิต 
SWE 604 Software Structure and Architecture              3 หน่วยกิต 
INT  790  Thesis        36 หน่วยกิต 
BIS  700  Thesis        12 หน่วยกิต 
CSC 700  Thesis        24 หน่วยกิต 
SWE 700 Thesis        12 หน่วยกิต 
CSC 790  Thesis        48 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา  
INT  101 Information Technology Fundamental   3 หน่วยกิต 
CSC 424 Software Project Management   3 หน่วยกิต 
CSC 499 Computer Project II        3 หน่วยกิต 
INT 450  IT Project                  6 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
รายวิชา  
DSI 103  Introduction to Digital Service Innovation             3 หน่วยกิต 
DSI 211  Digital Arts         3 หน่วยกิต 
DSI 499  Capstone Project I        3 หน่วยกิต 

 

3. วิชาการย้อนหลัง 5 ปีท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
1 . P . Setthawong and V . Vanijja, “Cascading Deformable Parts Model in the Facial Feature 

Detection of Frontal and Side Profile Images,”The International Arab Journal of Information 
Technology, ISSN :1683-3198. 

2 .Kanmanus Ongvisatepaiboon, Jonathan H .Chan, and Vajirasak Vanijja, “Smartphone-based 
Tele- Rehabilitation System for Frozen Shoulder using a Machine Learning Approach,” 
Proceedings of the 2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, IEEE SSCI – 
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CICARE 2015, Cape Town, South Africa, December 7- 10, 2015, pp. 811- 815, DOI :
10.1109/SSCI.2015.120 

3 . Debajyoti Pala, Vajirasak Vanijjab, Borworn Papasratorn, "An Empirical Analysis towards the 
Adoption of NFC Mobile Payment System by the End User,"  The 7th International 
Conference on Advances in Information Technology) IAIT2015( ,Chatrium Hotel Riverside 
Bangkok, Bangkok, Thailand,P.13-25, 23-24 Nov 2015 

4 . Tuul Triyason, Sake Valaisathien, Vajirasak Vanijja,Prasert Kanthamanon, and Jonathan 
H.Chan, "Chapter5:VoIP Quality Prediction Model by Bio- Inspired Mothods"  in Bio- Inspired 
Computation in Telecommunications, Morgan Kaufmann ) imprint of Elsevier( , February 
2015, ISBN :978-0-12-801538-4  

5 . Sake Valaisathien, Vajirasak Vanijja, "Objective Non- intrusive Conversational VoIP Quality 
Prediction using Data mining methods,"6th International Conference on Information Science 
& Applications )ICISA2015(,Pattaya, Thailand, February 24th-26th, 2015 

6 .Kanmanus Ongvisatepaiboon, Vajirasak Vanijja, and Jonathan H .Chan, "Smartphone - based 
Tele - Rehabilitation Framework for Patient with Frozen Shoulder,"  The Sixth International 
Conference on the Applications of Digital Information and Web Technologies  ) ICADIWT 
2015 (, Tseung Kwan O, Hong Kong, Feb .10 -12, 2015 

7.Makawat Patanapanich, Vijirasak Vanijja, and Piyapat Dajpratham,"Self-Physical Rehabilitation 
System Using the Microsoft Kinect,"  The International Conference on Information 
Technology )ICITSI2014(, Bandung-Bali,Indonesia, 24-27 Nov2014 
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ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ 
Asst. Prof. Dr. Chonlameth Arpnikanondt, 

 
1.  ประวัติการศึกษา  

  ปี ค.ศ. 2004    Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), The Georgia Institute of     
    Technology, U.S.A. 

ปี ค.ศ. 1998     M.Sc. (Electrical Engineering), The Georgia Institute of Technology, U.S.A. 
ปี ค.ศ. 1995     B.Sc. (Computer Engineering), Rensselaer Polytechnic Instituti, U.S.A.  

 
2.    ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวิทยานิพนธ์ในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา  
SWE 602 Advanceg System Analasis and Design    3 หน่วยกิต 
SWE 612 Cloud Computing       3 หน่วยกิต 
SWE 700  Thesis                 12 หน่วยกิต 
INT  701  Thesis        6 หน่วยกิต 
INT  790  Thesis                 36 หน่วยกิต 
รายวิชา 
CSC 102 Computer Programming I      3 หน่วยกิต 
CSC 401 Selected Programming Language     3 หน่วยกิต 
CSC 496 Selected Topic in Computer Science III     3 หน่วยกิต 
CSC 499 Computer Project II       3 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
รายวิชา  
DSI 331 Digital Application Production     3 หน่วยกิต 
DSI 301 Digital Service Design       3 หน่วยกิต 

 

3. วิชาการย้อนหลัง 5 ปีท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
1 . T. Triyason, A. Tassanaviboon, and C. Arpnikanondt, "Hybrid Cloud Architecture for 

Connected Government Agency," in Proceedings of the 9th International Conference on 
Management of Digital EcoSystems (MEDES '17), Thailand, November 07-10, 2017, p.p. 181-
187. doi>10.1145/3167020.3167048. 

2 .  U. Ruckcharti, W. Krathu, N. Atiratana, and C. Arpnikanondt, "Hadoop as a Service for 
Academic Purposes," in Proceedings of the 9th International Conference on Management 
of Digital EcoSystems (MEDES '17), Thailand, November 07-10, 2017, p.p. 81-87. 
doi>10.1145/3167020.3167032. 

3 .  S. Watcharasukchit, T. Triyason, W. Krathu, A. Tassanaviboon, and C. Arpnikanondt, "WiFi 
indoor positioning with binary search method," in Proceedings of the 10th International 
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Conference on Ubi-media Computing and Workshop (Ubi-Media 2017), Thailand, August 01-
04, 2017, DOI 10.1109/UMEDIA.2017.8074093. 

4. P. Assarasee, W. Krathu, T. Triyason, V. Vanijja and C. Arpnikanondt, "Meerkat: A framework 
for developing presence monitoring software based on face recognition," in Proceedings of 
the 10th International Conference on Ubi-media Computing and Workshop (Ubi-Media 
2017), Thailand, August 01-04, 2017, DOI 10.1109/UMEDIA.2017.8074096. 

5. U. Ninrutsirikun, B. Watanapa, C. Arpnikanondt, and N. Phothikit, "Effect of the Multiple 
Intelligences in Multiclass Predictive Model of Computer Programming Course 
Achievement," 2016 IEEE Region 10 Conference (TENCON), Singapore, November 22-25, 
2016, p.p. 297-300. 

6. S. Ronglong and C. Arpnikanondt, Signal: An open-source cross-platform universal messaging 
system with feedback support, The Journal of Systems & Software 117 (2016), pp. 30-54, 
DOI 10.1016/j.jss.2016.02.018. 

7. B. Tantasatityanont, V. Chongsuphajaisiddhi and C. Arpnikanondt, "On the Relationship 
between Five-Factor Model of Personality and Human Risk in a Security-intensive 
Environment: A Case Study of an IT Division of a Financial Institution," International Graduate 
Research Conference (iGRC 2014), Chiang Mai Thailand, December 12, 2014, p.p. 36-41. 

8. K. Permpoonpatanasuk, B. Tantasatityanont, V. Chongsuphajaisiddhi and C. Arpnikanondt, 
"Correlation between Software Developers' Performance and Code Quality: A Case Study 
of a Security Unit in a Thai Banking Firm," The 3rd Annual PSU Phuket International 
Conference (PSUPIC 2014), Phuket Thailand, November 13-14, 2014, p.p. 45-51. 
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อ. กิตติพันธุ์ พัวพลเทพ                                                                                                                                        
Kittiphan Puapholthep 

 
1. ประวัติการศึกษา 

  
ปี พ.ศ. 2550     วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,ประเทศไทย  
ปี พ.ศ. 2543     วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,ประเทศไทย 

  
2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวิทยานิพนธ์ในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา 
INT 673 Office Networking Workshop      3 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา 
INT 201 Network 1        3 หน่วยกิต 
INT 205 Network 2        3 หน่วยกิต 
INT 305 Human Computer Interaction     1 หน่วยกิต 
INT 351 Informaiton Technology Seminar      3 หน่วยกิต 
INT 370 IT System Implementation      3 หน่วยกิต 
INT 353 Information Technology Project I      2 หน่วยกิต 
2.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  
DSI 495  Selected Topics in Digital Service Innovation V    3 หน่วยกิต 
DSI 498  Capstone Project I       3 หน่วยกิต 

 

3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปีที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
1. ผศ.ดร. วชิรศักดิ์ วานิชชา 1. ตุลย์ ไตรยสรรค์ 2. กิตติพันธุ์ พัวพลเทพ 3.มกรา สากลวารี 4. วนารัตน์ ค าดี 5.

การพัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับตรวจวัดคุณภาพเสียงที่ได้รับผลกระทบการสูญเสียแพ็คเก็ตบน
โครงข่ายไอพีของโคเด็ค G.729 การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 The 
7th National Conference on Information Technology, NCIT2015, BI1.2 page 343 
Chaingmai,Thailand 29 Oct 2015 

2. ที่ปรึกษาระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ซอฟต์แวร์ระบบ โครงการจัดจ้างคณะที่ปรึกษาทางเทคนิคด้าน 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1 พ.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2557 
3.  ที่ปรึกษาระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ซอฟต์แวร์ระบบ และฝึกอบรมโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 30 ธ.ค. 2553-30 ก.ย. 2554 
 

ประกาศนียบัตรที่ได้รับ 
2557    VCAP & VCDX Bootcamp  
           VMware Network Virtualization Fundamentals 
           VMware Data Center Virtualization Fundamentals 
2554    VMware vSphere: Overview [V4.x] / HP Networking Wireless LAN Controller 
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อ. มนตรี สุภัททธรรม                                                                                                                                              
Montri Supattatham 

 

1. ประวัติการศึกษา  
ปี พ.ศ. 2543  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2534  วศ .บ.  (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
 

2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา 
INT 698 Information Technology Audit and Control Workshop 3  หน่วยกิต 
BIS 674 Information Technology Audit and Control Workshop 3  หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา 
INT 401 Information Assurance and Security I    3  หน่วยกิต 
INT 301 Information Technology Infrastructure Management)  3  หน่วยกิต 

2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  
DSI 103 Introduction to Digital Service Innovation             3  หน่วยกิต 
DSI 431 Digital Project Management     3  หน่วยกิต 

 
3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Issaret Prachitmutita, Wachirawit Aittinonmongkol, Nasoret Pojjanasuksakul, Montri 
Supattatham and Praisan Padungweang, “Auto-scaling microservices on IaaS under SLA with 
cost-effective Framework”, The 10th International Conference on Advanced Computational 
Intelligence: ICACI 2018, March 28-31 2018 , Xiamen, Fujian, China 2.  
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ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว 
Asst.Prof. Dr.Kriengkrai Porkaew 

 
1.    ประวัติการศึกษา  
       ป ีค.ศ. 2000     Ph.D. (Computer Science), University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.  

  ป ีค.ศ. 1996     M.Sc. (Computer Science), University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.  
 ป ีพ.ศ. 2533     วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ประเทศไทย             

   ป ีพ.ศ. 2533     วท.บ. (วทิยาศาสตร์การแพทย์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย 
 

2.    ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวิทยานิพนธ์ในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา  
INT 604 Database Management Systems     3 หน่วยกิต 
INT 630 Database Technology       3 หน่วยกิต 
INT 700  Thesis        12 หน่วยกิต 
INT 701  Special Project Study      6 หน่วยกิต 
CSC 790  Dissertation        36 หน่วยกิต 
 

ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา  
ไม่มี 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
รายวิชา  
DSI 498 Capstone Project I       3 หน่วยกิต 
DSI 499  Capstone Project II       3 หน่วยกิต 
 
3. วิชาการย้อนหลัง 5 ปีท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

1.ชวาลวรรณ  โจมพรม  และ เกรียงไกร ปอแก้ว, 2558, “Version Management of Hierarchical Data in 
Relational Database” ในงานประชุมวิชาการ The 11th International Conference on Computing  and 
Information Technology (IC2IT2015) ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558.  

2.Thantham Yeesarn, Bunthit Watanapa, Kriengkrai Porkeaw, "A framework for Taxonomic 
Ontology of Prehistoric Pottery in Thailand," The 10th International Conference on e-Business 
(iNCEB2015),Chatrium Hotel Riverside Bangkok, Bangkok, Thailand, 23-24 Nov 2015   

3.ธารธรรม ยี่สาร (Thantham Yeesarn),บัณฑิต วรรธนาภา (Banthit Watanapa), และ เกรียงไกร ปอแก้ว 
(Kriengkai Porkaew), "ออนโทโลยีโบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบในประเทศไทย 
(A taxonomic ontology of prehistoric pottery in Thailand)," การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12 (NCCIT 2016), โรงแรมเซ็นทาราแอนด์  คอนเวนชั่นเซนเตอร์
ขอนแก่น, ขอนแก่น, 7-8 กรกฎาคม 2559          
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ดร. อนุชาติ ทัศนวิบูลย์ 
Dr. Anuchart Tassanaviboon 

 
1. ประวัติการศึกษา  

ปี ค.ศ. 2012    Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), University of Waterloo, Canada 
ปี พ.ศ. 2541   วท .ม.  (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2530   วศ .บ.  (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
 

2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา 
INT 674 Enterprise Computing Platform    3  หน่วยกิต 
SWE 690 Selected Topic in Software Engineering l (Computer Security) 3  หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา 
CSC 320 Computer Network      3  หน่วยกิต 
CSC 541 Computer Security      3  หน่วยกิต 
CSC 498 Computer Science Project I     3  หน่วยกิต 
CSC 499 Computer Science Project II      3  หน่วยกิต 

2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  
DSI 431 Digital Project Management     3  หน่วยกิต 
DSI 498 Selected Topics in Digital Service Innovation VIII  3  หน่วยกิต 

3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1. Santiphap Watcharasukchit, Tuul Triyason, Worarat Krathu, Anuchart Tassanaviboon, and 

Chonlameth Arpnikanondt, "WiFi Indoor Positioning with Binary Search Method," The 10th 
International Conference on Ubi-media Computing and Workshops (Ubi-Media 2017), 
Pattaya, Thailand, August 1-4, 2017. 

2. Tuul Triyason, Anuchart Tassanaviboon, and Chonlamenth Arpnikanondt, "Hybrid Cloud 
Architecture for Connected Thai Government Agency," The 9th International Conference on 
Management of Digital EcoSystems (MEDES'17), Bangkok Thailand, 7-10 November 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www4.sit.kmutt.ac.th/ePR/lecturer_profile?id=35
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ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ ์
Asst. Prof. Dr. Narongrit Waraporn, 

 
1. ประวัติการศึกษา  

ปี ค.ศ. 2006    Ph.D. (Computer Science), The Graduate Center, City University of New York,  
   U.S.A. 

ปี ค.ศ. 2002    M. Phil. (Computer Scinece), The Graduate Center, City University of New York,  
     U.S.A. 
ปี ค.ศ. 1996    M.S. (Computer Engineering), Manhattan College, New York, U.S.A. 
ปี ค.ศ. 2537    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย  
 

2.    ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวิทยานิพนธ์ในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา  
BIS 606 Network Computing and Internet Architectures      3 หน่วยกิต 
INT 700 Thesis         12 หน่วยกิต 
BIS 700  Thesis         12 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา  
INT 102 Computer Programming                                                    3 หน่วยกิต 
INT 450  IT Project                6 หน่วยกิต 
CSC 499 Computer Project II        3 หน่วยกิต 
CSC 210 Analysis and Design of Algorithms      3 หน่วยกิต 
CSC 318 Database Systems        3 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  
DSI 498 Capstone Project 1        3 หน่วยกิต 
DSI 499  Capstone Project2        3 หน่วยกิต 

 
3. วิชาการย้อนหลัง 5 ปีท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

1. Sirirapa P., Payokhajornkit S., Yothinraungrong K., Somboonviwat K., Waraporn N.,2017, อโรค
ยา: แชทบอทแนะน าการใช้ยาสมุนไพรไทยจากคลังค าถามที่พบบอย ด้วยวิธีการค้นคืนสารสนเทศ , 
National Conference on Information Technology, NCIT 2017, Nov 1-2, 2017, Mahidol 
University, PP. 140-145 

2. Supasitthimethee U., Waraporn N., Porkaew K., Charoenkitkarn N.,2017, Stakeholder 
Involvement in Teaching and Learning,, CEEA2017, Proceedings of the Canadian Engineering 
Education Association (CEEA) Conference, June 4-7, 2017, University of Toronto 

3. Sunprasert J., Hirunsirisawat E., Waraporn N., Peansukmanee S.,2017, Metal Ship and Robotic 
Car: A Hands-On Activity to Develop Scientific and Engineering Skills for High School 
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Students, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and 
Industrial Engineering, Mar 2017, Vol. 11, PP. 990-995 

4 .  Lueangaram S., Waraporn N.,2016, Time Lagged Back Propagation Neural Network with 
Rainfall for Flood Forecasting, IEEE 20th Jubilee International Conference on Intelligent 
Engineering Systems, INES2016, 30 Jun  2 July 2016, Budapest, Hungary, PP. 63-68, DOI: 
10.1109/INES.2016.7555094 

5. Truatmoraka P., Waraporn N., Suphachotiwatana D.,2016, Water Level Prediction Model 
Using Back Propagation Neural Network: Case Study: The Lower of Chao Phraya Basin, 4th 
International Symposium on Computational and Business Intelligence, ISCBI2016, 5-7 Sept. 
2016, Olten, Switzerland, PP. 200 - 205 DOI: 10.1109/ISCBI.2016.7743284 

6. Huaysrichan A, Waraporn N., Kongsri T., Worawasu W.,2016, ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความตั้งใจใช้
การโฆษณาผ่านโมบายแอปพลิเคชันแบบอิงสถานที่ในกรุงเทพมหานคร , การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจ าปี 2559, 19-20 Dec. 2016, Nakhonratchasima 
Thailand, PP. 1170-1179 
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อ. ธนิตสรณ์  จิระพรชัย          
 Thanitsorn Chirapornchai 

 
1. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2539     บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยรังสิต, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2530     วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 

 
2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวิทยานิพนธ์ในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา 
BIS 603   Internet marketing                                                                 3 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา 
INT 204  Business Information System                                                   3 หน่วยกิต 
INT 402 IT Professional Communication 3 หน่วยกิต 
INT 450  Information Technology Project             
 3 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา 
DSI 103   Introduction to Digital Service Innovation  3 หน่วยกิต 
DSI 323   Digital Transformation 3 หน่วยกิต 
3.ผลงานวิชาการ ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
    1.  รายงาน เรื่อง แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 

    แห่งชาติ พ.ศ.2557-2560 
2. พ.ศ. 2557 ที่ปรึกษาโครงการ โครงการการศึกษารูปแบบการค้าและการท่องเที่ยวชายแกนระหว่างไทยกับ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และจังหวัดราชบุรี  กระทรวงมหาดไทย 
3. พ.ศ. 2556 ที่ปรึกษาโครงการ โครงการการสร้างโครงร่างต้นแบบระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ 

(Business Intelligence) เพ่ือการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และ
จังหวัดราชบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2556 กระทรวงมหาดไทย 

4. พ.ศ. 2554 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ โครงการที่ปรึกษาจัดท าแผนที่น าทาง (Road Map) ด้านวิจัยและ
พัฒนา การไฟฟ้านครหลวง 

5. พ.ศ. 2551 ที่ปรึกษาด้านการบริหารและสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
6. พ.ศ.  2544 – 2546  หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารและโครงสร้างองค์กร ระบบ

บริหารงานบุคคล ระบบบริหาร   งบประมาณรายได้และทรัพย์สิน ระบบบริหารวิชาการและการประกัน
คุณภาพ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาและปฏิรูประบบราชการ  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

7. Thanitsorn  Chirapornchai, Pichai Kositpantaworn, Montri Supattatam, Somporn  Noiyano, 
Pranee Kongsakorn, Yanee Srisan, Teeraporn Chaiarundeekul, "Human Resource 
Management System in Higher Education : Rajabhat Institute case study ",  May 2002 
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8. Thanitsorn  Chirapornchai, Pichai Kositpantaworn, Montri Supattatam, Somporn  Noiyano, 
Pranee Kongsakorn, Yanee Srisan, Teeraporn Chaiarundeekul, "Organizational Development 
System in Higher Education : Rajabhat Suansunanta Institute case study", Feb 2003 

9. Thanitsorn Chirapornchai, "Department of Water Resources Strategic Plan", Dec 2003 
10. Thanitsorn Chirapornchai, "English Strategic Plan for competitive Thailand", Dec 2005 
11. Thanitsorn Chirapornchai, Pichai Kositpantaworn, "Organizational Development System in 

Wastewater Management Authority", Oct 2006 
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ดร. ไพรสันต์ ผดุงเวียง 
Dr. Praisan Padungweang 

 
1.ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2555    ปร.ด. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2549    วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2544    วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ประเทศไทย 

2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวิทยานิพนธ์ในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา 
BIS 618 Big Data Analytics                                                              3 หน่วยกิต 
BIS 700  Thesis 3 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา 
INT 102  Computer Programming I                                                   3 หน่วยกิต 
INT 105  Computer Programming II 
INT 492  Big Data Analytics 3 หน่วยกิต 
INT 450  Information Technology Project        
 3 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา 
DSI 103   Introduction to Digital Service Innovation       3 หน่วยกิต 
DSI 323   Digital Transformation 3 หน่วยกิต 
 
3.ผลงานวิชาการ ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
1.Worarat Krathu , Praisan Padungweangy and Chakarida Nukoolkit, "Data Mining Approach for 
Automatic Discovering Success Factors Relationship Statements in Full Text Articles," The Eighth 
International Conference on Advanced Computational Intelligence (ICACI2016),Print ISBN: 978-1-
4673-7780-5, DOI: 10.1109/ICACI.2016.7449820, Publisher: IEEE, Chiang Mai, Thailand, February 
14-16, 2016     
2.Praisan Padungweang, Worrawat Engchuan and Jonathan H. Chan, “TNorm: An Unsupervised 
Batch Effects Correction Method for Gene Expression Data Classification,” Proceedings of the 
22th International Conference on Neural Information Processing, ICONIP 2015, Istanbul, Turkey, 
November 9-12, 2015, LNCS 9489 (Part I), pp.411-420. DOI: 10.1007/978-3-319-26532-2_45    
3.Worarat Krathu , Praisan Padungweangy and Chakarida Nukoolkit, "Data Mining Approach for 
Automatic Discovering Success Factors Relationship Statements in Full Text Articles," The Eighth 
International Conference on Advanced Computational Intelligence (ICACI2016),Print ISBN: 978-1-
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4673-7780-5, DOI: 10.1109/ICACI.2016.7449820, Publisher: IEEE, Chiang Mai, Thailand, February 
14-16, 2016  
4.Wutthipong Kongburan, Praisan Padungweang, Worarat Krathu, Jonathan H. Chan, "Semi-
Automatic Construction of Thyroid Cancer Intervention Corpus from Biomedical Abstracts," The 
Eighth International Conference on Advanced Computational Intelligence (ICACI2016),Print ISBN: 
978-1-4673-7780-5,DOI: 10.1109/ICACI.2016.7449819,Publisher: IEEE, Chiang Mai, Thailand, 
February 14-16, 2016    
5.A.Wijitcharoen, B. Watanapa, P. Padungweang and W. Anantasabkit, "ICA-DEODA: An Indepdent 
Feature Extraction Model for Stock Index Forecasing," The 20th International Computer Science 
and Engineering Conference 2016 "Smart Ubiquitous Computing And Knowledge.", Chiang Mai 
Orchid Hotel, Chiangmai, Thailand, 14 - 17 December 2016 
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อ. สนิท ศิริสวัสดิ์วัฒนา                                                                                                                                          
Sanit Sirisawatvatana 

1. ประวัติการศึกษา  
ปี ค.ศ. 1997    M.B.A. (Finance), University of Texas at San Antonio, U.S.A. 
ปี พ.ศ. 2534    วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 

2. ภาระงานสอน                                                                                                                                                                       
2.1ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวิทยานิพนธ์ในปัจจุบัน                                                                                             
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา 
INT672  Data Warehouse Workshop                                             3 หน่วยกิต 
INT700  Thesis               1-12 หน่วยกิต 
INT701  Special Project Study              1-6 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี                                                                                                                                                                 
รายวิชา 
INT102 Computer Programming I  3 หน่วยกิต 
INT203 Information Management I  3 หน่วยกิต 
INT207 Information Management II                                              3 หน่วยกิต 
INT450  Information Technology Project              3 หน่วยกิต 
INT495 Database Administration Workshop 3 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา 
DSI 105  Digital Fundamental        3 หน่วยกิต 
DSI 495 Selected Topics in Digital Service Innovation V   3 หน่วยกิต 
DSI 498 Selected Topics in Digital Service Innovation VIII   3 หน่วยกิต 
 
3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปีท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน   
1. Panuwat Polmanee, Vithida Chongsuphajaisiddhi, Sanit Sirisawatvatana, "Electronic Media 
Selection Perceptions in Different Communication Processes of Generation X and Y Users in 
Thailand” The 6th Academic Science and Technology Conference 2018 (ASTC 2018), Bangplee, 
Samut Prakarn, Thailand, 6 June 2018. 
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ดร. โอฬาร โรจนพรพันธุ์ 
Dr. Olarn Rojanapornpun, Ph.D. 

 
1.  ประวัติการศึกษา  

ปี ค.ศ. 2007     Ph.D. (Electrical Engineering), The University of New South Wales, Sydney, Australia  
    ปี พ.ศ. 1998     B.Eng. (Computer Engineering), The University of New South Wales, Sydney, Australia. 
2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวิทยานิพนธ์ในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา  
INT 677 Information Technology Service Standard Workshop     3 หน่วยกิต 
 (คณะกรรมการอ่าน IS Report) 
INT 700 Thesis         1-12 หน่วยกิต 
INT 701 Special Project Study       1-6 หน่วยกิต 
INT 790 Dissertation        1-36 หน่วยกิต 
SWE 601 Principles of Software Engineering        3 หน่วยกิต 
SWE 690 Selected Topic in Software Engineering       3          
หน่วยกิต 
             (Distributed Software Development) 
SWE 700 Thesis        1-12 หน่วยกิต 
SWE 701 Special Project Study      1-6 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา  
CSC 101 Foundations of Computer Science        3 หน่วยกิต 
CSC 165 Discrete Mathematics        3        หนว่ยกิต 
CSC 210 Analysis and Design of Algorithms       3 หน่วยกิต 
CSC 317 Operating System                                                            3         หน่วยกิต 
CSC 401 Selected Programming Language       3 หน่วยกิต 
CSC 497 Problem-based Learning        3 หน่วยกิต 
CSC 498-499 Computer Science Project I-II 3 หน่วยกิต 
INT 104 Discrete Mathematics for Information Technology      3 หน่วยกิต 
INT 107 Computing Platform Technology        3 หน่วยกิต 
INT 397 Preparation for Career Training                 3 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  
DSI 215 Web Technology and Platform       3 หน่วยกิต 
DSI 219 Mathematic for Digital Services       3 หน่วยกิต 
DSI 498 Selected Topics in Digital Service Innovation VIII     3 หน่วยกิต 
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3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปีที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
1 .  Bootla, P., Rojanapornpun, O, and Mongkolnam, P., "Necessary Skills and Attitudes for 

Development Team Members in Scrum: Thai Experts’ and Practitioners’ Perspectives, " 
The 12 th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering 
(JCSSE 2015),  Hat Yai, Songkhla, Thailand, Jul. 22-24, 2015, pp. 184-189.  

2. เพ็ญประภา บุตรละ, โอฬาร โรจนพรพันธุ์ และพรชัย มงคลนาม, 2558, “ทักษะที่จ าเป็นส าหรับสมาชิกทีม
พัฒนาในสกรัม”, การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ , ครั้งที่ 
11, 2-3 กรกฎาคม 2558.   

3. ณัฐลักษณ์ บุญฤาชา และโอฬาร โรจนพรพันธุ์, 2558, "การศึกษาเบื้องต้นการน าการสร้างข้อก าหนดด้วย
ตัวอย่างมาใช้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบสกรัม" , การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (NCCIT2015), 2-3 กรกฎาคม 2558, กรุงเทพมหานคร, หน้า 589-
595 
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อ. อัจฉรา ธารอุไรกุล 
Atchara Tran u-raikul 

 
1. ประวัติการศึกษา 

ป ีพ.ศ. 2530    วท.ม. (สถิตปิระยุกต์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย   
ป ีพ.ศ. 2528    วท.บ. (สถิติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย 

 
2. ภาระงานสอน  
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวิทยานิพนธ์ในปัจจุบัน  
ระดับปริญญาตรี รายวิชา 
INT 202 Software Development Process                          3       หนว่ยกิต 
INT 304 Statistics for Information Technology                         3       หนว่ยกิต 
INT 381 Software Project Management                                  3       หนว่ยกิต 
INT 450 Information Technology Project  6       หนว่ยกิต 
  
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา 
DSI 217 Statistics for Digital Services                               3       หนว่ยกิต 
DSI 321 Knowledge Management                         3       หนว่ยกิต 
 
3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปีที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  
1.รายงานการศึกษาวิจัยการจัดเก็บข้อมูลด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศที่เป็นมาตรฐาน พ.ศ.2555 
2.รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดท าศูนย์สารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ (NEIS) กระทรวงศึกษาธิการ  
  พ.ศ. 2554 
3.Vitarak Techatraiphum, Atchara Tharnuraikul, Worarat Krathu and Wichian Chutimaskul, 

"Telemedicine Acceptance Framework for the Elderly in Thailand," The 7th International 
Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC 2016),Jeju 
Island, Korea,Oct 19, 2016 - Oct 21, 2016 
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ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี 
Dr. Umaporn Supasitthimethee 

 
1.   ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2551   ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2548   วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2545   วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
 

2.    ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวิทยานิพนธ์ในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา  
INT 640 XML Technology       3 หน่วยกิต 
INT 700  Thesis        12 หน่วยกิต 
INT 701  Special Project Study      6 หน่วยกิต 
CSC 790  Dissertation        36 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา  
INT 102 Computer Programming I                                                  3 หน่วยกิต 
INT 450  Information Technology Project               6 หน่วยกิต 
BIF 511 Fundamental Programming        3 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
รายวิชา  
DSI 213  Programming for Digital Services      3 หน่วยกิต  
DSI 499  Capstone Project II        3 หน่วยกิต 
 
3. วิชาการย้อนหลัง 5 ปีท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
1.Narkwilai M., Funilkul S., and Supasitthimethee U.,  "Factors  Influencing The Thai Elderly’s 

Intention to Use Social Network for Quality of Life : A Case Study LINE Application," 2015 7th 
International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE), 
Chiang Mai, Thailand, pp.593-598.,29-30 October 2015  

2.Nattapong Somsakit, Suree Funilkul, and Umaporn Supasitthimethee, "Importance Factors 
Influencing the Thai Doctors in Rural Area to Use Public Social Media for Work-Related Use: A 
Case Study of LINE Application," The Knowledge Management International Conference 
(KMICe) 2016, pp.421-426, Chiang Mai, Thailand, 29 – 30, August 2016   

3.อาพร สุนทรวัฒน์, สุรีย์ ฟูนิลกุล และ อุมาพร สุภสิทธิเมธี, "Essential Social Attributes and Habit in 
Fitness Mobile Applications Usage to Motivate a Physical Activity(คุณลักษณะเด่นทางสังคมและ
พฤติกรรมความเคยชินส่วนบุคคลในการใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน การออกก าลังกายท่ีมีอิทธิพลต่อการโน้ม
น้าวใจให้มีการออกก าลังกาย), " The 20th International Computer Science and Engineering 
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Conference 2016 "Smart Ubiquitous Computing And Knowledge." (International Track) , Ching 
Mai, Thailand, 14-17 ธันวาคม 2559   

4.Borwornlak Thaduangta, Pawit Choomjit, Sudhatai Mongkolveswith, Umaporn 
Supasitthimethee ,Suree Funilkul, and Tuul Triyason, "Smart Healthcare: Basic Health Check-
up and Monitoring System for Elderly," The 20th International Computer Science and 
Engineering Conference:Smart Ubiquitous Computing And Knowledge, Chiang Mai Orchid 
Hotel, Chiangmai, Thailand, 14 - 17 December 2016
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ภาคผนวก ค. ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) กับ KMUTT Student QF 

PLO หลักสูตร 
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PLO1: มีความรู้ความเข้าใจ และสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจถึงหลกัการและการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทางดิจิทัลได้  

PLO-1A มีความรู้ ความเข้าใจ เครื่องมือทางดิจิทัลอย่างด ี             

PLO-1B สามารถประยุกต์ใช้งานเครื่องมือทางดิจิทัลได้อย่างมีประสทิธิภาพ              

PLO-1C สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจถึงหลักการและการประยุกตใ์ช้เครื่องมือทาง ดิจิทัลได้               

PLO2: มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางธุรกิจ สามารวิเคราะห์และแก้ปัญหาในกระบวนการท างานขององค์กรได้   

PLO-2A มีความรู้เกีย่วกับการบรหิารจัดการทางธุรกิจ              

PLO-2B เข้าใจถึงกระบวนการท างานขององค์กร              

PLO-2C: สามารถแยกแยะ วิเคราะห์ปัญหา และสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาในกระบวนการท างานได้               

PLO-2D: สามารถน า หรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการทางธุรกิจและการแก้ปัญหาใน
กระบวนการท างานขององค์กรได้         

PLO3: สามารถออกแบบนวัตกรรมบริการด้านดิจิทัลที่สอดคล้องกับกระบวนการท างานขององค์กร และความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบได้ 

PLO-3A เข้าใจ และวิเคราะห์ความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายของภาคอุตสาหกรรม             

PLO-3B สามารถเข้าใจถึงบริการทางดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบ             

PLO-3C สามารถออกแบบระบบบริการทางดิจิทลัที่สอดคล้องกับกระบวนการท างานขององค์กรได้            

PLO-3D: สามารถออกแบบบริการทางดิจิทัลใหส้อดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม  
(กลุ่มผู้ใช้งาน) เพื่อสร้างนวัตกรรมในการบริการได้อย่างครบวงจร         
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PLO หลักสูตร 
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PLO-3E: สามารถประเมินผลกระทบของการน าบริการดิจิทัลมาใช้ในระดับต่าง ๆ ได้         

PLO4: มีทักษะในการสื่อสารและการน าเสนอข้อมลูที่ผ่านการกลัน่กรองอย่างเหมาะสม 

PLO-4A ใช้ทักษะการสื่อสารการพูด/ฟัง/อ่าน/เขียน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม             

PLO-4B ใช้ทักษะการน าเสนอแนวคิดการออกแบบบริการดิจิทลั โดยใช้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษผ่าน
รูปแบบและสื่อการน าเสนอที่เหมาะสมได้ถูกต้องและง่ายต่อการเข้าใจ             

PLO-4C สามารถกลั่นกรองข้อมลูที่น่าเชื่อถือ และสรุปความจากข้อมูลที่สืบค้นได้อยา่งถูกต้อง               

PLO-4D สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจถึงการน าแนวคิด การเปลี่ยนแปลงโดยดิจิทัล (Digital  
Transformation) ได ้

             

PLO-4E สามารถตดิตามความก้าวหน้าและเรียนรู้เทคโนโลยีทางดจิทิัลได้                

PLO5: เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย ์มีความเป็นผู้น า และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

PLO-5A รู้จักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น         

PLO-5B: สามารถอยู่ร่วมกันกับผูอ้ื่นในสังคมที่มีความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมและเชื้อชาติ         
PLO-5C: มีความเป็นผู้น าท่ีสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงทางบวกให้เกิดขึ้นท้ังในระดับองค์กร และ
ระดับประเทศได ้         

PLO-5D: เคารพกฎระเบียบและขอ้บังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม         

PLO-5E: มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ         
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษากับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

PLO หลักสูตร 

ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามคุณวุฒิปริญญาตรี 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

PLO1: มีความรู้ความเข้าใจ และสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจถึงหลกัการและการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทางดิจิทัลได้ 
PLO-1A มีความรู้ ความเข้าใจ เครื่องมือทางดิจิทัลอย่างด ี                  

PLO-1B สามารถประยุกต์ใช้งานเครื่องมือทางดิจิทัลได้อย่างมีประสทิธิภาพ                  
PLO-1C สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจถึงหลักการและการประยุกตใ์ช้เครื่องมือ
ทางดิจิทัลได ้

                 

PLO2: มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางธุรกิจ สามารวิเคราะห์และแก้ปัญหาในกระบวนการท างานขององค์กรได้   
PLO-2A มีความรู้เกีย่วกับการบรหิารจัดการทางธุรกิจ                  

PLO-2B เข้าใจถึงกระบวนการท างานขององค์กร                  
PLO-2C: สามารถแยกแยะ วิเคราะห์ปัญหา และสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
ในกระบวนการท างานได้  

                 

PLO-2D: สามารถน า หรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการทาง
ธุรกิจและการแก้ปัญหาในกระบวนการท างานขององค์กรได้ 

                 

PLO3: สามารถออกแบบนวัตกรรมบริการด้านดิจิทัลที่สอดคล้องกับกระบวนการท างานขององค์กร และความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบได้ 
PLO-3A เข้าใจ และวิเคราะห์ความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายของ
ภาคอุตสาหกรรม 

                 

PLO-3B สามารถเข้าใจถึงบริการทางดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบ                  
PLO-3C สามารถออกแบบระบบบริการทางดิจิทลัที่สอดคล้องกับกระบวนการ
ท างานขององค์กรได้ 
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PLO หลักสูตร 

ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามคุณวุฒิปริญญาตรี 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

PLO-3D: สามารถออกแบบบริการทางดิจิทัลใหส้อดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรม (กลุม่ผู้ใช้งาน) เพื่อสร้างนวัตกรรมในการบริการได้อย่างครบวงจร 
 

                 

PLO-3E: สามารถประเมินผลกระทบของการน าบริการดิจิทัลมาใช้ในระดับ 
ต่าง ๆ ได้ 

                 

PLO4: มีทักษะในการสื่อสารและการน าเสนอข้อมลูที่ผ่านการกลัน่กรองอย่างเหมาะสม 
PLO-4A ใช้ทักษะการสื่อสารการพูด/ฟัง/อ่าน/เขียน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้
อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

                 

PLO-4B ใช้ทักษะการน าเสนอแนวคิดการออกแบบบริการดิจิทลั โดยใช้ทั้ง
ภาษาไทยและอังกฤษผ่านรูปแบบและสื่อการน าเสนอที่เหมาะสมไดถู้กต้องและ
ง่ายต่อการเข้าใจ 

                 

PLO-4C สามารถกลั่นกรองข้อมลูที่น่าเชื่อถือ และสรุปความจากข้อมูลที่สืบค้น
ได้อย่างถูกต้อง 

                 

PLO-4D สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจถึงการน าแนวคิด การเปลี่ยนแปลงโดย
ดิจิทัล (Digital  Transformation) ได ้

                 

PLO-4E สามารถตดิตามความก้าวหน้าและเรียนรู้เทคโนโลยีทางดจิทิัลได้                   
PLO5: เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีความเป็นผู้น า และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
PLO-5A รู้จักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น                  

PLO-5B: สามารถอยู่ร่วมกันกับผูอ้ื่นในสังคมที่มีความหลากหลายทางสังคม 
วัฒนธรรมและเช้ือชาต ิ
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PLO หลักสูตร 

ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามคุณวุฒิปริญญาตรี 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

PLO-5C: มีความเป็นผู้น าท่ีสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงทางบวกให้เกิดขึ้นท้ัง
ในระดับองค์กร และระดับประเทศได ้

                 

PLO-5D: เคารพกฎระเบียบและขอ้บังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม                  

PLO-5E: มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ                  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา (Year Learning Outcomes: YLOs) 
 
ปีการศึกษาที่ 1: ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

YLO 1.1 นักศึกษาเข้าใจพ้ืนฐาน สามารถประยุกต์ใช้ อธิบาย แพลตฟอร์มของระบบคอมพิวเตอร์ และ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 

YLO 1.2 นักศึกษาเข้าใจบริบทของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการท างานและการใช้ชีวิตได ้
YLO 1.3 นักศึกษาเข้าใจและสามารถใช้งานบริการดิจิทัลที่มีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพได ้
YLO 1.4 นักศึกษาสามารถอธิบายการใช้งานเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร หรือ สร้าง/ออกแบบนวัตกรรมบริการ

ดิจิทัลในสังคมดิจิทัลได้ 
YLO 1.5 นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัล รวมถึงการเปลี่ยนแปลง

และผลกระทบทางสังคม 
YLO 1.6 นักศึกษามีความเข้าใจแนวคิดธรรมชาติและแรงจูงใจของมนุษย์ในยุคดิติทัล 
YLO 1.7 นักศึกษามีทักษะในการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในระดับต่าง ๆ 

 
ปีการศึกษาที่ 2: ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

YLO 2.1 นักศึกษาเข้าใจหลักการด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น 
YLO 2.2 นักศึกษาสามารถใช้คณิตศาสตร์เชิงตรรกะวิเคราะห์ ท าความเข้าใจข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

วิเคราะห์งานด้านบริการดิจิทัลได้ 
YLO 2.3 นักศึกษาเข้าใจแนวคิดจิตวิทยาและพฤติกรรมของคนในสังคมยุคดิจิทัล 
YLO 2.4 นักศึกษาเข้าใจแนวคิดสังคมวิทยาเบื้องต้น 
YLO 2.5 นักศึกษาสามารถปรับตัวเพ่ือใช้ชีวิตให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัลได้ 
YLO 2.6 นักศึกษาตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อดิจิทัลต่อปัจเจกบุคคล เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

 
ปีการศึกษาที่ 3: ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

YLO 3.1 นักศึกษาเข้าใจหลักการพัฒนาแอปพลิเคชัน  
YLO 3.2 นักศึกษาสามารถออกแบบบริการที่ค านึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้ได้ 
YLO 3.3 นักศึกษาเข้าใจหลักการจัดการธุรกิจ และน าเสนอแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจได้ 
YLO 3.4 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ และออกแบบบริการให้เหมาะสมกับธุรกิจได้ 
YLO 3.5 นักศึกษามีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และน าเสนอแนวคิดการออกแบบบริการที่เหมาะสมกับผู้ใช้ได้  
YLO 3.6 นักศึกษามีทักษะในการบริหารจัดการ  
YLO 3.7 นักศึกษาตระหนักถึงการเคารพสิทธิผู้อื่น การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 
ปีการศึกษาที่ 4: ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

YLO 4.1 นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริงในสถานประกอบการโดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้และการเรียนรู้จาก 
            ประสบการณ์ต่างๆ ได้ 
YLO 4.2 นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร 
YLO 4.3 นักศึกษามีภาวะผู้น า กล้าตัดสินใจ และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้ 
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YLO 4.4 นักศึกษาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ การเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รับให้กับผู้อื่นได้อย่างเป็นระบบ 
YLO 4.5 นักศึกษามีความเป็นมืออาชีพในการท างาน
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ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามคณุวุฒิปริญญาตรี 
คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 สามารถจัดการปัญหาคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ดุลยพินิจทาง

ค่านิยม ความรู้สึกของผู้อ่ืน 
1.2 ปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์

สุจริต เสียสละ เข้าใจผู้อื่น 

ความรู้ 
2.1 มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและ

ทฤษฏีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.2 สามารถอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาตนเอง 
2.3 เห็นความส าคัญของงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาและต่อยอดองค์

ความรู้ 
2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฎิบัติ กฏข้อระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

ทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และ สามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและ

หลักฐานจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
3.2 สามารถใช้ข้อมูลมาแก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 

โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจาก
การตัดสินใจ 

3.3 สามารถประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการหรือวิชาชีพในการ
ปฎิบัติงาน 

3.4 สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจวิธีปฎิบัติงานประจ า และหาแนวทางใหม่ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
4.1 มีส่วนช่วยและสนับสนุนให้การแก้ปัญหาหรือจัดการปัญหา บรรลุตามจุดมุ่งหมาย 
4.2 สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น า 
4.3 คิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 

และใช้นวัตกรรมใหม่ๆในการแก้ปัญหา 
4.4 กระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาตนเองและ

อาชีพ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถท าความเข้าใจในประเด็นปัญหาและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ

คณิตศาสตร์ในการค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และ

น าเสนอข้อมูล 
5.3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้

รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษากับคุณลักษณะบณัฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีปริญญาตรี 

KMUTT Student Qualification 
Framework  

(KMUTT SQF) 

ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามคุณวุฒิปรญิญาตรี 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปญัญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

KMUTT’s citizenship                  

Responsibility                  

Adaptability                   

Humanization                  

Knowledge                  

Professional Skill                  

Thinking Skill                  

Learning Skill                  

Communication Skill                  

Management Skill                  

Leadership                  
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ง. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
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จ.ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 













tSclrt{otooY foR
A 8€Tr€R tOCrlrY

ltd|Urd
uuilng09rna{n?1il:?uil0

5U14?1{

Avssd94
t1141?vlU''lA U tiln [U [AUV'llVtAil [nA15UU:

v
flU

Au ddd a d I o Q
u:uvt {9ro s6lt9rtJd a1n9l

UYu<YvAoaavfSd.' Y' - d4
Uuvrncjonna{flluuvl'tlju fu 1J141?vlu'lau tvn tu [auil:v00u Lna15uU: []J0?uvr

gt FxrroarzSat

:vu'irr uilliyrsrdurvrnTuTadyr:vooumdrouuj nsroquatd nonuuil:vtrqfin utxurluer ttmvjlnq

n!{rytvtll41un: 10140 Tmu :olnran:ror:tifinuii roiryfionr: uflu{fidruran:vdrn1:Lrvlu dlriohJ
v

luriufindonnarfi riun'ir "il05. " al, urafiI rYu

uisvr 666 0ar6ud drfro rirrinrrutrarud{oqidru n d zozornr:666r,dr;i nuuutfiuo'

urrlroluuui rrmuruul?l nq{[yn\rJr41urr: rotzo lnru qmd'uoi frufiri'nriaqa r{'rrrvrrj{ Human

Resource Director rflufr'a'iiruron:vlirnr:trvru dlriotr.Iluriufin{onnaldriun'ir "uidu" 6nalrurafil

#r a o I r.l r u rr n a wir riu fi n cio n n a { n m l i r I fi o a riu d 1o u fi do n r I u o-l ri otrJ d

9-oaflo 1 n1ug1il

t.t uirJvr urrunrru'ir anruil:snoun'',:daruuu-ufinriorrna{n?1:Jirufioau]ufi dukiurri

€dda 6 . o v | &
u:uil qoo {J?{tnil6 Qlnn til1uu

1.2 nrruirufio ulrunrru'ir fion::rnruiufiod'ruitlrnr:uasnr:fi'ruurlruio-u airu

Tn:rnr:nr:6'nnr:fi nur tfi lq:rurnr:nr:riuufirufiu nr:lixru (wiL)

z.! rfioeilrailnr:firuutudndn:n'r:riaunr:aouu6ofitn::lfiariuarlunr:in'u$acfiruu'l'1i - '-
I I S s d q d vt q o

[qu zuru Ln:ln1:n15{on1:rlnu1 tqJ{!:il1n1:n1:t:uug:?ilnu n1:vl1{1u

2.2 rfiorirrailnr:lVruuruavruanuJatuurlnaln: orrinrruf uavtunTuTad :vr,t'irt "il{o."

rrav "uirjy" dr{Juil:vlutriqionr:rr'pirurrinfinuruuavnr:rirufiuq:fiotol "!31ivl"

{o z inqrJ:vatri



2.3 rfioa'lra3:rnr:arfimrirufinfifinrruarlJr:nn:{rrlrnrrrrfrolnl:to{Fr?'t}Jiurfionral6'

rTufi n cio n n a r n r rli ir :r fi o aril d
J " .iJ v A AU r d I u

2. 4 LV'r0fi1 Luun0 n::!vt tn u?t0'l0u 6'l vlvl.ld0{tl1 u tl4uff :J Fl?::?il nu

sio 3 n:ourlu?vt1{uo{nrudrufio

J qs a I t u 4 !r' S aq !,-4--u- l- 1 u
riloLvlui:ninnU:va{nnlilUuylnlj0nna{u }Ja5. $av u:uvl nna{:'l:JtJ0nu lfiu]Juannl:fl0'l

li
| 4 -3

Ft?'tl.r 5't:JlJ 0 Fl.lu

r.t rnslaolnhu0vfillflufirn::tnltritrfioriruitrnr:ttavnl:vliruu1{1uio'u uvl'orjlrriutrirfirr

nr:zu6nrirufinfifinrruaril1:nrt:{n'r}JFr?1ltfro{n1:to{n1nqfla1?1nr:}J r.ituln:lnt:nt:

o-n n r : fi n ut ufi I q : ru r n r : n r : ui u u f i r :r niu n r : lir I 1 u (w I L )

g.z rf{aorrlluocfffiuaquyrinurn:fiusiavr.l'rufioqj uriu rniorfio tndoltd iaqqiln:nl rrav

rio r u pr a o r wl' o n r : n"r rfi u n u n r ubiu-u fi n rio m n a r d rl 1 il n't't lJ !14 tJ't s ff lJ

3.3 "ile0." avAfiUAqun1:fis!u't14#nqn: n1:tiUun1:aou nr:{'ofiIn::launaqunr:i{'u

uavnr:firuuTnr:io'u fiaonnfrorriu1n:rnr:nr:t-nnt:finurt0lq:rutnr:n'.l:uiurfir:.,,Tu

nr:lirlru (WlL)

3.4 "1oo." cstriRntriufio'Lunr:6'ourorcr:dfiilinrct ttavotal:titd'trl1r"Lunr:qun

rin dn u.r il : v ffi u zu n n 
T : ri u u fr o l rin fi n uT ttn v n r : vlisu u t vt-n uv n t t l a r l r : n pir u ri x 1 t o s

rinfrnur irln-uqnarntdrduoo.nu3rVvr :vu'irrnr:trirtrLrlsrifilrutolrinfinrcrn'lu'16'

rionnnwntriufiofi
3.5 "il85." 0v"lfi'nltliufiouavariuar.lu "r..ritivt" "Lun1:e-rtl,1roror:t'ifirJinrgr unv/uio

" E J i o -4- -61 :l v-^^^t^-^7 ^?^-^^^^^" 'o
0101: u Lnouqu L? a 1 ff ft'tuyr rnr3ou o urrS or't'8 faqqrJ n:nj ri'olvr nn o{ "1 n "1 ua v/u5o

mliluriocnnar rdolfrn"rr]Enurvrrrrirurvrnrlulad n.rno'*u'.turtlfrtavvt-nusto.i!na1n:

rol "uiriyr" o'urfluil:vlutilrioululrurirr 1 tolilrurL.nna $avfl1v{:?}J?o{nl:r{rtfiu

q:fiotol "uitivl"

3.6 "l3riu" oviufiianruTunr:finrcr"lunr:ririlunhudit-u mc/uio rirrionr:liriq-u [avl
4 s te4 i <- --v---.^1450 LOylUUful4't ytrnu?rolruas/y6o fir.ran:svurionr:rirrfiul1uljo{anluil:vnour: t#

n156fiuffqufion::r ,d.,firao.rd ,io4a uavf,'lariuarlurirl 1 rfiotririnfinurfilonratei

rl:rqnm"L,ffnruflunr:uriflrgrartd'nror*Ioruioilfirirrauqrl{ rravrflunr:flnrJ:vaunr:nj

turtru?yfi* n.rdru.1: n'r:tdnrrgr nr:vlisuu'tfr'nuvrirurix 1 udotri#nfinrgrarilr:n

li't r r u i rlt n-u o n d I u n : : lltrio d r I fi rJ : v f, vrG n r vl
Y u i3 6r

3.7 " u3riyr " t vl#nr ruiufi o'Lu n r:{'nrvrrq na r n:fi td ul $a vafu 6!url n a r n :fr ud u l-Lu n r :
qruarinfinrgl n1:il:vrfiuzuanr:riuuftotrinfinur runsnr:fi'ruurfi'nuvnluaur:nriru
U

nx 1 torfinfinrcr irilfiuorqr:ddilinu1 $nvolxr:drf,orar.gueln "ilQfl." :vu'jrlnr:u{'t

h.lr.lfr ffi lrutolrinfi nurnT otfrrion nawnuiufi od

3.g ,'uirivr" ouafuaqu4uio-u rurJ:vrrru tu;rJuu.rltolnr:1frqui{'u 4unr:finr*r v1u{x

rru y6o nlrtou rryruunnrn: nrilttnovfl na{ $asafiuaqufi on::u trur'o,ilutunllil

a u n? n ri o nr:litl rur ol fin fr nrcr nr rurr r : d $a u! n a 1 n :t o I a nrriu n r : fi nur oiu rfl u
t

rJ:slu"uriura vaorrn6os fiuq:fr otol " u31iv "



do + f, vrB luv in tffi uvr T r fl ru ru r ua s nr :u?ur :{or n r :vr ilr d8uu tfl ru m
q.t f,yrBluil;*ujaur.otrurymo{ria{ru duJ:vfiu$ 4u'u ,,*., TrJ:un:urrorfrrrmoi do4n

U

o oi o o r r dAd vji e u
ruasdvr6o'utanlilnluilruluuvrnrluTad i6nr:vrrrtvnf,n ivurnr:nruf firfiurriornn

ria{1ui0-u 16rroru"riavilru ravfir.lrutndrilr"Lfflunr:rirtfru{lualiluiufindonnarariud

("zuarruio-srdr") dolu{Jun::lfiudroralr uriu uav/uior6'rtorfiu6riu vrnalrarafir

' ( ova a6) aq a u ' v ttvv dt u 
ioorne.lrufir{JulJ : V d { Fl 0 u L?J Ay 5 LU zu A { 1U? Q U L0 lJ 9l { n A 1? O V 9] 0 { tA 5 U n 1 : 0 1.{ 6U1 Fr t1J UvU{ ?

rdrro.lzunrru?d'urfitr$av16'rrorfiyBlrirlnrruio-u16r (vrnfi) riou lriolri'wirnnr:rmnarlu
:! q a , s c 4 { ' u dr u4 a I v 3
u:olayozuail:vlutu n-oult rravrirmourrvunnrflurau{ao fl.ruunml{vtnSlntoFtna{u

rioiri

+.2 vrilrdfiuuxflrpryrrasofivr6duloro.izua{1u finJ:vfirs5f {fi0 uonar: Til:un:rnrorfirtmoi
v 4 tr J o Auv v t3 o a f qeu < vlola ySoa{0u Lnil LoA:1{A:5nlua 1 n n15 9r1 ruu{',rU LPl:{ n1:t]1 U Ln!Uvl nl 0 Fl nA { n? 1}.1

U

iufioau-ud fiaov.lrurunna{n?1}ruflu16'rtorf,vrGluvrindBuurrflryrgrfiufro;flu :?ilfi{

frvrB"Lunr:uiyr:o'nnr:vrindf,uvrrrtlcUrU'.l utavnr:6'rra::ru4il:vTu{rjvr'rfirrtsuornvrilldfru

vrxfl ryrytr'u Tnr u o v:vqu"u n'[u#ryrgrrir.tv']n t{Ju:lu tovlrvTn:l nr:hJ
i ^ 

g qvu I v I o - & 1 i t- dl----- v
4.3 yrnlruyttnn{unru LnUuvintonnn.iFl?1}J:?tJlJ0fluuu A?UUU{A?U LnA1il',l:61lJ0:UFl?',]}J

{rnr:ornunfluil'ruyr;1,{dfiurrrflryrgrhi'irlurJ:vtvrnvioqirlrJ:vtilat6'vrslaoltlruovlfr
nrluir:rfiotunr:lri'do{arraunl:n"rrfiunr:n'tnrirrmuf;vr6"luuivldf;uvrxflryryruravfivrB
"lunr:uiyr:o-rrnr:yilrdfruvrrrflryryrfitoinnarl{ loraov:vrluanlud'ryrgrrirlurntflu:ru

tavrrvTn:rnr:trj

q.q lun:rflfrfiqnrna"Lo 1 T6'uuir florior riunior ra3otv"LdfivrBflolfolrfiarriunr:avffiprfivrB

o'u rfiowrol n nr:eilrfiun 1:In:{ n'r:r,tio n r:tdru ar rut orTrr:l nr:fi tfi nrdun r ul6'l-ufin

donnarnrruiurfiooriud vr'rao,rr.lrunv6'oriru6'r"Lrio-nalruv:rlloutirrtavirtrfiori'urfio

rirrfiunr:'[ridoTd'uriqaioriofinT ur,rionr:frosiord'rnriT rdrrplur{JufiqfiIourir

'-q A^d r 4 oTldfrvr3luyrilrdf,uuxflruru'rfr'raorrlrutriaur:nloufrvrB
4.5 Lun:ilvliln1:10u14:001ru1F| Lv ttallD [Uvl:flUauil]{ --,-, - -

lri'rrriqnna6u urjrutru6u uav/raio anrurJ:vnounr:lutniotolanruil:vnolnr: t{u

ir ri o vt eiiu n r u 0 u u o tt tfl u ra ril a- o o r n o' n r.l r u u fi I ri o u

{o 5 :vtJvt?a1toln?1uirufio

q d v I o - 3a qyv 9- dt ^ t r 4r -o 'gr 4'< o ---.- U

rjufrn{onnalnnrlirltlroaUuuilruaLtlUlr{uttjut'la1 3 (fi'l}J)U uljtLn?uv|flil01u1410{vl'iff0{
U

r.lrutdaluu rioufi'uar':rust?a1ntilu-ufinrionnalnrrttiufio fr'laolilraorofior:rurnnalir:rriu

rfluarun'nunjo'nu:rflu:vrJvrrarourlrjou 30 (atrfil) iu rioufil-ufindonnalnrr:r jtrfiolvfiuqoal

d q yv < v r 4 4 - u-y-6ly' 1 |

wr o lv Uuvt n t o Ft n a { n ? 1 il :'uJ }J 0 il t{ a u { n u L?J Fl 0 tu
i - < v I o - &X I- t-t-y--.^-^a6l^ '1 ^!^-d^.^.Ft^ .i- ---.-{'1g

n1:yruuilnronna{n?1:.J:?}J}Joflu1fif,uAnarhi'iror":un:nilo trjfizuaitlunliuntan{1ufr1d

rirrfiunr:trJudr ra6ofioqj:vra'j'xr{rufrunr:nra"lfrriufindonnnlauiud r{urrrivYlaolalrutvnnalriurflu

odrrdu



do 6 nr:nuil?udn''ruR1v{to{n?1ildrufia

riufindosrnarnruiufiod rfiaor*'ruoro$rihrfirrfir lnunmluiutouiruriutorvYraov.lru

uavo-nlirrfluarua-nunidnu: Tpru'b{n'o'jT nT :uritrrfiurFrsr'rnrimtflueirurafirtouiufintonruirufiofi
r j ,, q 4 s 4 a v d , o &ct- - -t' ----v-q-y: '

ttasr,l1u14u{21u rflo'ttilyu{6ouon[anuuytnn?']il:?}]:Jou !o rotuuonndrreixvrrittridnr.lruvfilr:ru

rfl uarudnunidnu:tririoun'i1 30 (ar:rfi u) iu

fufindonna{n?1}Ji?rJfiod rfluriufindonnarnruirufiori'rtrl trifizuarynv,l-uvnrnnurra '[u

o a !, t ra 
' 

au I v o d Y f
n1:9i1tuun1:flUn0LU :JQo. ttAV U5ltyt os:?ununluuo:1uavt0u9rflodt0r|na{[4il1uLn:{n1:

v 1 , - 3 - o & J r | 4 Y v u aa 1
uufinnonna{fluuu 1t9l?i'rljutil0a{ra:il u:sa1un?1}J:?lr:J0 a:1{nl1ilaililuooufi ltnsn1:

o - u !, 
" 

A ai - u Y 4 lt
elltuufi:no:?ilnuto{yt{ff0{rJ'tu Lun:fuilrnnn?1illj0![u{ra:olololrrril:cu'i1{fi'{aolr.lTunrulfrriufin

I

e q - 3 Z' r, t v I ot ^ J Y,,3
n? 1 il rlj 1 [i au u u vr { a o { ah u n n a I to : o r i r il rTu o d r.: a'u fi rfi o r,1 r {o u. h

v < v | < & o & v f 4v -- --y--, v -U-----'t--.ly'
Uuyrntonna{n?1il:?tJ:rouvi'rtua0{auu lau:.JtJoFr?1ilQnn0dn:{nu vl{d0{tl1u [00'luttav

rdr]odonmulnuav16uprnaonud? dileiararufiodonfolrfirJ:st4'un:r triru') l{rflucirnirgrior,trirvruru
| 4 4 qYrr v

u,avn1{ u0n0 L?tJ1 uauau!

(qrura'ud euffii

(qruoTruri'u n:izuus)

SENIOR HUMAN RESOURCE MANAGER
Av d4da I a o v

u:19v1 {fio {atnila a1n9l

Au ddda d 6 o v
u:19v1 {9r0 {fftmila 01nfl

(:ornran:ror:tifi nuii roirgfi o nr:)

n ruu 6 n ilv tvr nluTa dar:au tvt Fl

ruriuura'u rvrnTuTa 6n:vooil tndlouli

a d 0........... . {1"iudf ..............v{ u.ru
. v a v o v{.(u1{41?uuruna tnilfinn)

#nuiur: o-or n1i Lil nTu1a d rfi I q: fi o

n rus rvr nlula da r:au tY n

ufi livr u r du tfl nr1uTa u-il : s o



@lG
t,
uuil nto9r n a{ n ?1il:?3J tJ o

ur,,rri il u r du rvr nTuTa 6r,r :vo a I rn dr suuj

u?fvr Trj:rv'taduria noufi r rsroi Eirfipr

vv
v a Y v 1o a a u S I d .-Y d 4 u 4.^ v

rjufrn{onnalaUuillirilu ru lyrryurautiln[uLagu:vloltnal5u!: tuO?uvl 19 nuUlUu

Z56t zvuit{ uilriuurdurilnTuTa6vr:coourndrsuqi 6'loqjuatfi 126 nuurJ:vtTqfrn ulr?{lln}rrr

nrn{ln1 n:{ryly{ly1un: 10140 Tnu :ororan:ror:dfivrut5 ro3ryfionr: rtlu{fidruron:clirnl:uYlu

dr ri otr.fl uriufi ndo n naldri u n'it " ttoo. " alr aufi I fiu

u?Sm ftJ:rv{ad'uria noufirrnoi sirfi'o o'roeiratii 102/99 auu fu tvuod ttt?{na0{trlu

!?rnnaa{LFru n!{ryly!"1 10110Tnauruiud'u orriuvruaqa rirrrvrrjl{tirun::lnr:{6'onT: rilu{fidruro

n: vrir nr: umu dr ri otr-fturiufi ndo n naldG u n'ir " !36il " 6 n r.l r ur,rfi I

eo-avto-is4vgt'J-r1
fiiaoIilrunnawirr-Tufi ndosrnarnruirufr oarJuil lnrau{onrrruellno1ilil

ria r rirfiaTu

1.1 nrruirufio urrunrril'ir fion::rnrtriurfiodruitrnr:uavnr:fi'elurlrui{'u tiru

In:rnr:nr:i'onr:6nurtfilq:rurnr:nr:riuufiufi'u nr:lirlru (wlL)

{o z inqrJ:sard

2.r rfiod.rraiunr:fi'nrurua'nan:nr:riuunr:aouuiafion::lfiariuaqun'r:io"ttuavfi'ruur!

In u r.i r uT n : r n r : n r : o-n n r : 6 n ur tfr I q : ru r n r : n r : ui u u f i u riu n r : lir I r u

2.2 rfi odq railnr:fr'euur Lra v uan uJ6 ouqnarn: orrinrrlf $as tvtnluTad :vv'ix " :.1Q5. "

uav "uitiyt" fitflurJ:vlUtfeion1:fielurrinfinurrtasnr:r.irufluq:fiotol "Uilivl"

For and on behllf of C*

PR0I'ESSI0i!j\L (O\{PtTrn c8' I TD'

NU



2.3 rfiodIraiInr:r.r6nr-Trufinfifinr1lrd1rJl:nn:{nliln?lilfroInr:tosnruiufionrut6'
vayto-J

u uil nfl 0n fl a! n?''llJ:?ulJ 0auuu

2.4 rfiorirrfiufion::lfi ufi ur{oldu r dfr'laolr.lraurlualnr:iufi'u

{a 3 n:aurru?yt1{ra{rnmudrufio

r,fiolfru::qinqrJ:vatr{nr:rriufin{onnu.d uou. uas uidvr nnalirlfioriu lprafivd'nn15flo{

, d -i
n?llJ:?tJ:J0 fidu

g.t tf{aorr.hu0vri1rfiufran::unrrlilrfiodruitrnr:uasn1:fielu1d1ui6'u rfiorjlr,riu'Lvftfio

nr:zuamrirufinfifinrT:ra1il't:6tFr:{sl1:Jn?1ilfro{n1:to{nlnqnalun::l r.iruln:lnr:

nr:6'rrnr:fi nur rfi lg:rur nr:nr:Gaufir:rfiunr:lirlru (wl L)

Y,,'vvd'rrd
3.2 fr'laolallu0vafiudquiliilu1n:fruqiasalruxtoq ttu tnSo{}Jo !n:0{L{ ?aqq!n:il

$a v fi o{ il a a o r rfi o n r : rir rfi um un r u"Ld'riufi n rio n n a {fl n til n? 1 il tt4tr 1 s a il

3.3 "!lfi'. " ouff1iUff1.{un1:fi'euu'114a-nqn: n1:GUunl:Aou n1:6'nfion::uafiiduunl:id'U

$a s n 1 :il'eu uT n'r :i 6'u fi a o q n do r fiuTn : r n r : n r : 6'rr n r : fi n ur t€ l u : rur n r : n r : G a u f iu ril

nr:lirlru (WlL)

3.4 "rr05." oylfrnltlirlfiotunr:6'nvroror:tifirJ6nur ttavo1a1:ti,fiu"1u"Lunr:qua

rin fi nur il : v tfr u ru a nr: G a ufir o l#n fi nur ua v nr :{'ru ulfi'nuv nl 1 il a 1il 1 : n dluri x 1

crolfinfinul iuriuuna'rn:firf,ulornrli#vr :su'jrrnr:tdrtrllfrrjFlrutolrinfinrgrnrulfr

donnarnrrrirufirii

3.5 ,,rJrfi.,, ovt#nlruiufiouavariuar.lu "uitiyt" lunt:{'nvroror:dfirJinrcr ttavluio
t E j j -4.

o.r{.1:urnouUu r?ar anrufr unSorfrouniorld iaqqrJn:ni frolvnao{ '14"1 uav/raio

nuusioynnar rfiohir{rr]inurvrrrfrrurilnrlulaa- nr:fi'eturn'lufrravfrnuuflo{!na1n:

r o wi rivr o'u rfl ur1 : vl u r dei o ul u !'r u ei 1 { 1 t o l il r u rl n n a ua s n l v{ : ut o s n r : r,ir ufl u q : fi 0

toruirlvr

3.6,,uidm,,oviruriuanrriunr:finrgrtunr:rirrauqloildii'u ruav/ra6o ri'rdonr:l4rii'tr

ua v/ui o ft vr tifl rura r fi rfi u r cio l u,a v/ut o fi fir n n : s vt! si o n r : rir tfi u{'r ut a{ 4 fl 1 u

il:snounr: irinl*Uuuqufi on::lr,d'u,fi uaolud doXa uasf, lariuaqurix 1 rfi otri

rinfinurfilonratdrJ:vqnd"Ldnruflunr:ufiflepvrtdn:lsrrlTovrtioilfirirvuot{ rtactflu

nr:flnrj:vaunr:niludruimdvr nr:f,oar: nr:ldnrur nr:rfsuurfr'nuvrirusirl 1 rfiatfr

rin6nrcrarilr:nlirlrui?:JriuqnaTan::ltdodxfi rJ:vf, uBnrvr

3.7,,uidy,'os"Lfr'nrrilir1fio"Lunr:6'nyrunarn:firdal uavafilJdquqnarn:fiu6'ul"Lunr:qua

finfinu.r nr:rJ:yfiur.ranr:Guufrorrinfinur uacnl:lYeuurfr'nuvnruaur:ndrurirl 1

For and on bchalf of 3d
PROFESSION/\L COI,'PLITER CO.. LTD,



rolfinfinur irtrri'lo'tor:tifirJinur rtaso1Q1:tir#ovluorn "ilo6." :sra'jxnr:rdrtrJ

rJfr il6mutorfinfi nrclnrutfrdonnalnmuirlfi od

3.8 "ui1iyr" ovariuarlurluio-a rurJ:vrrcu'[u;r.lulutolnr:lv11uid'u 4unr:finur 4u'i'rl

rru uio rirnoruyrulna1n: nuuriovnnar uavafiuarlufion::t ttunioui'.tr.un?.lu

a s qr n ri o nr:lirr rur orrin fi nur n ruro r : d un s q na 1 n :cJ oIa nr fun r: fi n ur du rfl u

,sa99a
tJ:v Lutuua va0 n na 0{ nu q: nat 0{u:19v1

{a 4 :sust?41fl0{n?1udrufia

a a y | 4---./-.!a-..qvu - dt -- ^ /- r dt e '--- -i-13^o Y'

uuilnronnadn?1il:?rJilaauuulJr,ta L{rir6'uttjut?ar 3 (aru) IJ uluniuvl4lJ01u1al0{il{a0d

ilruldarurl riouduar,:vuvrrarnrurTufindomnarnrrtritrfro rfiaolr.lruorofior:rurmnalirurTurflu

arufrnrcn:dnrs: rfl u:v uv rr arodrqiou 30 (arufr u) iu rioufi fufi ndon nalnrruiufi oovduqoal

J o v- < y I d d a 9r..1 -Y | 1 t

ufr o [t,ttjufr n{ o n n a I n t ril 5? tJ lJ 0 ll t{ a u { n u L{ 9l 0 tu

nr:firiufin{onnarnrlritrfioorir:ddu4o,artri'irdrun:nilor lrjfiararflunr:untfinlrufitri

rirriunr:lJudr raiofioij:yv.j.xrirriunr:nrutd'liufindonnaroriud riurrrirntlaolrlruovnnatrTurflu

otirr6u

{a 5 nr:muil?uclrt'lun'lv{to{n?1ildrufi o

riufin{onnawnuirlrfiod vtraolrlruorouffttrfirrfir Inunmuufiutoliufi'utolti'laolalru

uas6'ardruiJuarud'nun:dnrc: lnu'L#do'irnr:uritclfilrGld'rneirruflueiruufilto.rfiufin{an?ruirffiod

ruavrlrurafiw.lruloro.roflrarirf;ouonrdnr-Tufinnrr:rirufiofitd laruuanndmrixvrir"hfrdnr'huufiw:rr

rfl uara#nunidnu:hirioun'ir :o (arlf,u) iu

rjufi ndo n n n r n r u i u fi o fi rfl urjufi ndo n n a r nm :r i r :r fi o ri'rtrj iri fi r'.r a 
ry 

n r{uwx n 0v }r'1 u

tunr:sirrfrunr:rYuriohj lr05. Lras uiriyr ovirltriudrvun:raavt6uqtol{osrnaltovl'tvTn:lnr:

r.iu fi n do n n a r a rir d o'n l4r fi u rfi o d r rai l il : c a r u nm :r i r u fi o a i'x n r r u #l fiu ri du d lLa v fl '1 5

r{rrfluq:fioiuri'utorrnrao{r.lru 'lun:nifirfiornrrilcinrfiuaiodold'rrflr:vu'jrlrfiaolrlT unrulfrriufin

ntuudrloa,jlil rfoaolrlrunnalro:oritrriuodrsd'ufi ufi orardoqfi

For and on bchalf of tb
PROFESSION/\ L COI{PUTER CO.. LTD,



riufin{onnarnmuirufiodrirtiluaororiu lorufi{onrruqnfr'oln:lriu vYlaolr.lratdejruuav

r{rlodonmllpruavfd ildararufi oiianiaurft r.,t:vri'un:r (firfi ) lirfl uairdrgdor,rrirnuru

uassitdnfiol{r,h

For and on behalf of
PROFESSIONAL COIT{PUTER CO., [,TD'

u0du.........*-..........*.*
(uruiut'u orriuvruaqa)

oir ur,rrll {rir u n:::r nr:{o'ar n r:

uidvr lj:rv'lariuria

&*
(uruoi:c r6n0l)

o{r urarj.r {d'ar n1: ue{u nq n na

risvr hj:rv'laduria nolfir tnoi sirfiel

ulfia...........*.

(:ornran:ror:tifinuif roirgfi nnr:)

nruu6nrus tvrnTuTa6aT :aulylfi

lra'ri m a r d'u rvr nluTa 6r'r: vo ou rndrouuj

n/
u 0d r...... N{. rAS-.....^-.......... r......r{ u 1u

(vrsrlnr{rl iljd{daiw^
ol.,o",:o d !$rnr.io fltt mn!ilsr{

rvri vr u rdu rvrnlula 6vr:vo ou tn drouuj

Ar
\fttrnr



dimension .l
data ll

e,
uuil nfl o 9r n a { n ?1 il :?tJ tJ o

5914?1{

AVSSd9a
3J141?ilU1aU riln tU tASV{:V40il rnAlSUU:

u?Svr loruudu orsir (rj:srilntvru) drfiel

9VulVudo<avffdVddv4
uuil nt0n na{auljuvtllu fu tJ141?ytulau tytn [u [a uil:vi oil [na1fi uu: $]o?uyl

:vu'it uariusrdarvrnTuTadr^r:soourndrouqE neroqjrar d no nuuil:vrrqfis umrururor urnvjwrl

nI{rvrililr41un: 10140Inu :ornrarr:ror:dfinud roirgfionr: rflu{fidruron:vlirnl:rytu 6.rriohJ
q s d u la
lufufr n'fronnarfr r5un'ir "il06. " alruufir n-u

u?dvr tnnudu orsir (rj:sryrnlvrs) sirfiq ne.:ouratvr' tqq ornr:noa-ilrivnruroi rY, to ou,

Ytnrfitun ut?{nao{tnu tflrlnao{[nu n!{ryril'1 10110lera uraqvTnrj nrrfr:rrfiu:o sfr[uill rJ:vo'ru
Av dt Ydo o i r q O v < y Xa I t. ^u ..n::iln1:u:uvr tuururidruron:vlirnr:trvu drriohf[uunfrnrionnaril15un'ir "uidil" 6nnlrurafilv

#r a o w.h u n n a wir u-u fi n {o n n a r n r r u i r:r fi o a u-u d 1o u fi {o n r r il o-r si otU d

do t rirfiaTil

1..1 nruirlfio u:rrunrudr fion::rnrtriurfio6'ruitrnr:uacn1:fialur{ruiq-u r.iru

In:rnr:nr:6'rrn1:fi nurrfi rq:rurnr:nr:riaufirttfiu nr:lirmu (wiL)

NU

2.1

2.2

2.3

do z inqrJ:sarri

4rauvd46dv
til0a{[a:iln1:flaru1yan{nTn1:t:uun1:d0u14:0non::!ilauualun1:?8u r[avfl9]lu't
s ' s q 1 a 4 vt u o
[Ft ue,rlu tn:.r fl 1:n1:0n n1:fi nu1t1,{v:ru1fl 1:n1:[:uu?:?ilnu n1:yl1.t'tu
tr,.sutAtvsld

tiloa{ta:t]n1:y{aru1ttavtLantrJa-uuunaln: o{nn??ili uastunLuLau :vulrl ":JeD."
,, av ., .! C| r S a I v u

uav "uirlvr" frrtlurj:vluturionr:r{suurdnfinrgrurasnr:rfrtfiuo:naflo{ "uiliyl"I
d , u a i4 y | 4 qv

til0a.ita:tlnl:ilanuilflnililn?1ila,l :nn:{Fr1iln?1:Jn0{n1:10{Ft?'r}J:?lJil0n'tu Ln
u4vtauJ

uuyr nt0 n na{ n? 1il:?}JrJ 0a!u u
i o iJ v 4 A{, \ c I vz.4 [v{on'rluunnn::}lvrrnu?to{ou't yryr{ao{r.hu[liudiln?:iunu



rio 3 n:ourru?vr1{ilo{nrrudrufi o

J cs q | 4 a I v i 3u !---4--u- l-
rfiolri'u::qinqil:va.:rinruriufindonnalfr los. uav u5rJu nnariru=onlu trrufiraa-nfll:llo{

vt4v4
Fl?'tlJ:?l.r}]0 fi{u

v.--
3.1 vr"raolilrutvrirrfiufiani:lrn?'urirlfiodrui{rn1:$aunr:vliruurlruio-ti rfiorjluriulri'rfinrnr:

zufinrirufimfifinrrrarurTnn:{nrilFrrrr6'ornr:ro{nrnqaariln::! niruTn:rnr:nr:d'pr

nr:fi nur ufi t!:il1n1:n1: Gaufirlr rir nr:lirnu (wl L)
v

E.z #raorr.lluovafiudrluvrivrurn:fiuriavalrufioqj rdu rn6orfio rnrdortd iaqqrJn:ni uav
v 4 o a 6lvv I v X
volu0aol tv'I0 nl:n'l tuu.ilunlu Lnuuil nl0Fl na{u nllJn?lil t14lJ1vAil

?? $eras " avafilauunr:n'ruurua'nan: nr:tiuunr:aou nr:o-Flfron::uariuauunr:io-uutavJ.J dIU, lvbl i ! 
rurroodorFvor 

I

n r : ri'ru u r n r :? 6'u fi a o n n do r nhTn : r n r : n r : o'ar n r : fi n ur tfi r u : ru 1 n 1 : n r : ui u u ii u rir n r :gU

liT.:ru (WlL)

3.4 "ilofi. " qv'lfi'nmilirttfiotunr:o-rruT oro'r:rifirjinrsr ttavorqr:dufio"uu "Lunr:0ttnrinfinur

d:vrfiuruanr:uiauftorrinfinryr uasnr:firuurvr'nuvnlrraur:nrirurit l torrinfinrgr
tV' u 'i{ ' v u "auA infrnutnru"Lfr{onnatnru: ? lJ n u ! n n 1 n :fl la u { a'l n! :uvl : v 141 1.i n 1 : tlj 1 tU U fl u n { 1u1 0.i 1

,o3
:?tJtJ0u

3.5 "ilt0." oc"lvlnttilirrl'ouavariralu "uirJm" lunr:d'nurortr:dfirJinur trav/u6o
r& .i d o 'J 6rvu r 6 e 4 |

o1a1:urdouqu r?at anruyt rn50{!0rn50{Lt idqqUn:il ilo{vtaao{ "141 ttav/u:o elttJ!!rt
d 6lYo fd Y S I d u , ' ' ' - -.Y. v du

QVnna{ [fl0Lyn1U:nu1yl1{gllutytnLuLau n1:v't9uu1n?1il;$auilnus10{qnaln:fl0.1u:1911
u d' r f e I S t rr -ourtJurj:vLuflun0u[uu1uFt1{..l lJ0{rJluqnna uaun1fl:?1.rfl0{n1:9r'ltuuq:n410{u:levl

3.6 "uiriyr" ovirtrYuanTuiunr:finrcllunr:riruuoloutiio-u uas/ra6o ri'rdonr:liri{'u uav/

rato lovrdflryyr vr'rfiurrioruras/uio fir.ran:vyurionl:ri1tfru{luto{an1uU:vnornr: tfr'nr:

ariuar.4ufion::r rd'orfioanrufi do4a uavfi'rariuaquritr 1 rvl'oi#rinfinurfiIontald
, 6tV I5l uv 4v I d a do ly .-5r- ---3--l- - 6q

!:vqnn Ltnru! Lunr:runrJrgul L0n:.in1il [ayruo:{iln1iluerL? ttnvLUunl:tin!:ua!n1:il Lu

riruitrfivl nr:doa, : nT:ldnrrgr nr:rfi'suurfr'nuvdrurirl r rfiotri'rinfinu1a11.l1:{rrixru

iurriu qnarvrn::116'o drlfi rJ:v?uBn rn

3.7 "uiriy " oclfinrrilirrfiolunr:o'rrurunarnr*"#u., $asdfiu?{uu!narn:fita''ur"Lunr:nua-rttu

rinfinur nr:il:srfiurlanr:riauftorrinfinur ttavnr:fi'ruulfi'nusnrrrtaur:ndrurirr 1g

rorfnfinrgr irrriuoror:dfirJinul utavo1e1:dr#or,trluoln "ile0." :vu'ir{n1:udrtrJ

il fi uGnur or fin fi nrgr n r ulddo n n a r nlliufi od
4

3.8 "uiriyr" av6fiudlurirnouuyrul-lna1n: nrlturirvnna{ ttauafiufflunan::}l :ufi'leiruru

n?rlJ6vn?nnonr:lirrrurorrinfinrgl nrurar:d $au!na1n:oroiolu-rnr:6nur dur{iu

rJ : vTucJdua v a o or n#or niuo: fi or orr36v

rio a f, vrBtuvr ilr ti8 uvr r.: fl ru ru r ua s n r :u?v r :6'ot n 
T :vr in dB um r I fl ru ru't

+.t fivrBtuuivrdfiuvrxrJrutulro{ria{ru f,rrJ:vdr*$ {fio ronar: hJ:utn:rrrorfirrnoi rioqn!
a aai t a s s d ad v .i .i Y v

$avaytoouLnnllJnflylJluturyrFltuLau ?0n1:vn{lvrnun ?vu']n1:n?lil? vlLnu?to{nu

zuarruio-u rfirtoruriavalruuavfirlru'LnriurhTlunr:rirtfiuvrunrrriufindosrnarar.lr-rd

( " zu a r rui 6'u rd r " ) ri o r ufl u n : :l f, vrdcl o r tl r uriu anv / ut o r{r t o r fi uBrfu rar n r.l r u ra fi l



rJ:va.rr{ov"LdfivrBluruarruid'u16ild'rnrirr ov6'ortriiunr:orlryrnttJurarirf,oornrlrufir"{Ju

rdrrorararruio-arnuunsu6"rtorf,vrBtfrruamuio-urfiu (rarnfi) riou niouri'rlirrnunnarlu

16o.:f,vr3zuarJ:vlurri liouh urasnirnouruyruri'ur{Juvrirf,o druanrirrurnorndonnnrd

'q'notu

q.z viuidun'xflryryta€ofryBdulorro{2a{1u dnJ:vFuii qjfio ronar: hJ:un:rnorfirtnoi

rioua raiodr6utqdtd'afrra::riduornnr:rirufiuruTn:rnr:nru'16'uiufindonnarnrru
U

ir l fi o ariu d vYr a o r nJ r u o v rr n a { n ? 1 }r rfl u 16'r r o r fi vrBlu vr in dfi u r t rl ry rg r fi r fi o ;fu : u fi r
A-qualqYv
frvrd-[unt:uiur:0.-onr:minuduurrr]rUru'.r uavnr:i'na::ruail:vTutrjfitfirrfluqrnvrivldfiu

vr x rJ rp ry tiu In u o v : v q uu n'Lu #ry ry I ri r I u r n ufl u : r u ran I vlrr : I n r :hJ
i - 

g qvu < v I a v ! I i--.1--.q----. a
4.3 uln{luvilrifl1un1u !9tuuytnl0nnn{n?1il:']tJu0QUUu A?uvu{a?u Lflff'l}J1:61?0:uFl'l'l}J

{'rn:owungrarrauivrdf,uvrxflryryrtri'ir"LurJ:vuvrrtviorixrJ:vtvrntd' vtslaolr.huov"l#

nrtrir:rfio'lunr:lfrdo4auavnr:n"rrfiunr:rirnrirrnruf,uB"luuintif,uvrrlflryryruravf,vrB

lunr:riyr:o-nnr:yr:-l'rdfiuvnrrSryrprfitrinna.:t{ louov:vquunlu#rgryrrixurntflu:ra

tavrrvln:rnr:trj

+.+ tun:fi fi fi qrr na"Lo 1 l6'urir fr orior ri u nior vioosldfi uBfi orior rfi u': fiu nr:a v tfi n fi vrB

o'urdourrornnr:rirrfiunr:Tn:rnr:raionr:tdzuarrutolTn:Inr:fitfintsunrut6'lnfin

domnarnrrriufioau-ud vr'raowJruov6'oriuu6'rlri'6nr.lruvr:rulnutirttavir:rfioriurfio

sfrrfiunr:lri'dolduriu,riociofinrur,r3onr:florio.rrYrnrimdT .rd'ur,flufiqfiIorurir

+.s tun:fififinr:louy6ooriryrnlri'ldfivrB"Luvrilrdfiuvrxrlrgrgr vYraorrJruhiaur:nloufrvrB

tri'rrriu.nnradu uriruvru6u uav/yio anruil:vnounr:"Lurntotolanruil:vnolnr: t{u

ru" ri o v16'ir n r u 0 u u o tt t{J u ra ril f; o o r n 6 n r.l r u ra f, l ri o u

{o 5 :suvt?a1to{tn?1lirufia

u a y I o - 3a 6tvu 9 4r .-- - ^ /-. r dr q t9t lw4-o y'

uuytnrorrnalnrrrirufroariufrIaral{rirduriJurrar 3 (arl) tJ riluriiuvt-{frdrurttolvt"lao.l

thu"[d'aruril rioufr'uar,:ruvrrarrluriufinrionna.:nrrr:riufio #laotilT uorofior:rurmnalitrnlu
d, u 6a 6r I v ]^--.^:^3^-^^.^^^.,.J^ 

v

ruualuanufuonu:ruu:vuur?atoulruou 30 (aruf,u) iu rioufiriufindonnalnrui'ufioovf;uaolal
4 q v- < y | 4 d u ,u- q-r/,-'-14-l

rfl o 114 U u il n I 0 st n a { n 1 1 }J :? }l tJ 0 }] t{ a ! { n u tfl Fl 0 tu
dq<vIo-&4--l-l't- ?^-.d'l14'l'-.4t-' - ---.=^^--.--'ltt:nr:frfufrndonna{n?1il:rtnoaUuil?iuqna{1il?1n?un:iltn LlJiltlatuun1:untan{luvlto

o A { r v 4 4 | | o a 6lvu a v u. 1.Zt-.....'-il-----'r^.
rirufrunT :hJuair raSofioqj:vra'j'xriT ufiunr:nru"[srriufrntomnalorilfl tiuurivrilaolaltaovnnnlrYurflu

,J
0u'r{0u

rio 6 n,r:vruil?udn1uR1?rrJo{ln?1ilirlfi o

u 4 e I a & {, t rn .-j-..:-. t d I

uuilnflonna.iFl?11J:1}Jilou y{Ao{r,l'ru01attn tttl\lJLsr:J Lnun?uttiutlotli':unntolfr'laolrlru

ruavo'olirrtiuarudnrynio'nry: Inulfrfio'irnr:urilttfirrFrd'lneimuflua'':urafiltoluiufinrionnruiufiod



u,avr.lruufiralra"Lnorofiufiif,ouonranu-ufinnrtriufioiitri TpruuonnGimeixr,rrir"lridnalruuflril:ru

ufl uar uA'nunidnu:tilrioun'ir 30 (ar:rfi r) rlu

riufin{onnarrnrlrirufiod rfluriufin{onnawnruirufiori'rtrl trlfizuarynvtiuvnrnquilru lu
o q !, tu ' I u o d Y s

n1501tuun1:tuFto LU ila5. [Lav u:ull ou:?ilnunluuFr:'luas[0uato{t0nna{lQil1u[n:{nl:
q d y v 3 u o & J t a | | 4 U a v aa d

uuyl nfl 0 n na{fl !uu { Flvr1ljulil 04{ ta:! u:va1un?1}J:?ilrJ 0 a:1{n?1xJaililu50u0 LLav nl :
o A - Y, r, Q <i o u v I v

9t1ruu5:nn:?lJnuro{11{ao{r.r1u [un:ilil[nnn?lilrlFtrru{ra:o?oldurdr:su'iNvTrao{alrunrul9iu1ufin
yq - g U' r, I v | - o J Y ^

n ? 1 il rej.L[o fl rju fr vr"r a o r nh u n n a r uo : o r i rlt n-u o d r s a-u fi ufi o u r do q 6

q d y I a t o & v f 1v e 9) S 'r I ?'
uuyrntonna{n?1}J:?ilrJ0u?i'ttua0{fluu L9ruilt0Fr?1r.rQnr|0{9r:.rnu vl{60{tl1u |'910'luuau

r{rkrjonnrllouavrdunnaonud? 6rt6'ararafioijovriouriril:vvr-um:t (rirfil t{r{Jurirdrurior,njrvruru

(ur u4vr-nd rn rfr:r rfi u :fi )

rJ:sorun::iln1:uidvl

uirivr ln urudu nr6'r (rJ:v tvntvu) sirn-n

(urtam 4Bnr a::nni)

{rh u {o'rr n r : il r u q nr nr a

uirivr ter uurlu nr 6'r (rJ :s tvr nlvr u ) sr'r tiel

(:ornran:ror:dfinud toirgfi onr:)

nruu 6nruc tvrnTu1a dar:autvfi

ilurivr urfru rvnTuladvr:vo ou tndroutli

. aa - d-(u1{1\:1n:tu fi :d?d9l?9}lu'l)

fnuiur :o-n n'ri ril nTuTa d rfi rq: fi o

nrus rm nrTuTa dar:au tu n

rrarivrurd'u tvrnlula 6n:so outndr

fl{,tN( yru.,u













































g^able

v
uuilnt0 9r na { n?1il:?tItJo

:v14?1.r

Avs'fdtr4
1J141?VrU','rA U riln [U [AUV{:U40il tnAlSUU:

NU

u3dvr drorua d1frel

u4y u&g,1 - -.---a- u rrd e d Jg,+3lN,a^tafffAf
unyrnn0n na{auuUyt1l.Ju tu 1J141?yrula u Lvrn Lu Ln ufl :v80}J [na1f, uq: uJ 0?uv|.......

I A v rsd v o{' ' 4.^. ---.-r-.^.---e-:vu.jr.l uilrTilura'urynlulaEn:sooundrouuj n'roqjratfr tzo nuuil:vtrqfio ttmwxlor ttmvilnl

n!{rylt\}J14'tun: 10140Ioer :owran:ror:df,nuii roiryficnt: r{Ju4'fidrurtn:vrirnl:llvlu filriohJ
yl

O v d y dd I rt d u
luuuvtnt0nna{ut:un?1 "}J45." 21u14u{ n!

u3$vr irorfia si'rfiq 6trfinrru"lr,rrlntroqjratvr" r27/27,2g-3r nuuuuvti trtrttio.luuvri rtsr

uluu't?1 nq{rylvrrJ14'tunr: 10120 Ipru qrur#uo{ fiufivr-ndaqa siruuill Senior Vice President -

Human Resources rflu4'fidruron:slirnr:rrytu drqiohlluulufindonnn.:fiGun'jr "!3dil" o-nalrarafil

vYr a o r al r a n n a wir riu fi n do n n a r n m :r i ur fi o a rir d T o' u fi do nn r l rYs ri ohj fi

{o t rirfiuru

t.t uirly ulranrrru'it anrurj:vnounr:finrurlriufindonna{n?lilirlfioal-ud rravtrfr

14lJrunrril:rlfiranrurJ:vnornr:uoufioqjluunio raio n{lanrurJ:unoun1:to{dCI'tu

rJ:v nor nr:fi aIuur-iufi ndo m na.l nr': rlirlrfi odrir u

1.2 nluir ufi o ulr u n': u'ir fi o n ::rnruir ufi aoiruitr nr: ua s nr:n'ruullruio-u ilru

Tn:rnr:nr:t-ot nt:fi nut rElq:rur nr:nr: riuufir:r rTu nr:rirlru (wiL)

9q,6
rlo 2 ?nnu:vd{nI

2.1 rfiorilraS:rnr:n'ruurua-nqn:nr:rinunr:aouuiofitn::lfiariuar.4unr:id'uuavfiruur
I ' S u 4 a d vt u o

ln uatru [n:l nr:nr:0 n nr:rinv1 tt{!:6u1 n1: n1: 15 uu3:?r.lnu n1:vl'l{'lu
J , ,.,i ,6- v -f. f _9

2.2 rfiodlua5lnr:vl=suur$avurantrJauurlnaln: olnrnrrrlf ttavtvtoluta0 :surls "ilQ6."

urav "uiriy" vrtr{luil:vTuujrionr:vlinrulinfinuTutavnr:rirtfluq:fictot "uidil"

2.3 rfioa'lrailnr:zuanfrufirdfio,':'.tua'.llJ1:6rFr:.rFr1lnrrl6'olnlito{n?1ilirlfionrulol
v<vta-X
!uv nt 0 fl n a { n? 1il :'uJ}J 0 au u u

z.q Lfi orir rfi ufi I n::rd rdurdolfiu r fi fr.:aolrJr a ttiuarnp:i1r niu



rio 3 n:ou r[u?vr1{rtlo{nrudrufi o

J cv u | 6 e d u 4 aru ---,!--i--u-.1- 4 u
tl\0114U::A?nnU:V6{nr|l}JUUilnl0nnA{U }]00. $AV !5uvr nna{:?1.r1l0nu LFru}Jvnnnl:t0.i,'rdud

n?1lr:?lJlJo Fr{u
v.

g. t ri'laolil'tuourilrfiufion::lnrrruiufrod'ruitrnr:rtavnr:ilieru'r{'rui6'u rfiorjluiulrirfror
'lnr:zu6mu1rufinfifinruarilr:nFr:{nr}Jn?ril6'0{n1:fl0{n1nqnff1un::}t r.ituln:lnr:nr:

o-n n t : fi n ur ufi r u : rur n r : n r : ui u u ii u rTl n 
T : lir I 1 u (wl L )i,U

E.z r,t'raorr.llueuafiualuvrivrurn:fiurriavr.lrafioq uiu rnr$orfio unrdorld {aEqrJn:nj rrav
,u

fr o r u n a o r rfi o n 
T : rir rfi u.i 1u n r ulelu-ufi n do n n n r fi n 1 il n ? 1 il t14 lJ I v a il

3.3 "ile0." avafiu?{t{unl:fiquu'r14finqn: nliGuunl:aou nlTd'oflon::lariuauunl:ia-u

rrasnl:fiaru'',n'''redu fiaonndorrYuTn:rnr:nr:d'onr:finrcrtf,ru:rurnr:nr:riuuiiurriuUU

nr:lirlru (WlL)

3.4 "treo." ov'Lrinrruirrfiotunr:o-elr4'ro1e1:ddlSnur ttavo'r01:titflu"t1r'Lunr:qr*a
aa4yu4VUvl
undnur l:vttruatanl:tiuu?u0{un6nu1 ttavnl:vlglulvrnuvFl?'l1Ja1}J'l:fl9l'lur|'].i dl 10{
v< jg aq ' Y!'|''|i-u3 rrinfrnurnrulfriln d nur :?:J nu U na 1 n :fl [n u { Q1 nu :u11 :s14?''l{ nl : ltj'l tu u I u n { lutl 0 {

donnnrnrmlirlrfiofi

3.5 "ll{5." tvl#nltliufiouava#uauu "uitivt""Lunt:d'nurolll:dfirjinur ttav/v5o

'! i J a J qvu t '? -- 1al ttav/ra3o0'101:gtnouuu t?al anluvl !n50{tJ0!n50{tlJ ?69lqun:il u0{il440{

nriluriqvnnar rdolririrrJinurvrrr6'rurvrnrluTa0 nr:fisuurnrufruavvt-nuvto{1-lnalni

1ol "tiriu" o'uuflurJ:vTutrjriouluuluril.r 1 tov.lruqnna Ltaufllt\:?lJ1lo{n1:rirrfiu

fi:noto{ "u:uvl"
t

3.6 "uiriyr" cvirufiuanrriunr:finu'r1unr:rirvurrlovdio-u unv/u:'o ri'rdonr:lirio-u [tavl

yio Toudflry"l drdurdorrmv/yio firuan:svrurionr:riTrfiu{ru1ro{anruil:vnounr: 1#

nl:a#uaqufion::r ,drrf,rao',rti dr4a ruavdrariuarlurirr 1 ufiotfrrin6nrcrfrlonrald'
, d6l v ?tt !t94 4v t----{-=--i o t1 v .Fr-.---q | 6

l:vqnn tdnruf,Lunr:unilryur [on:wu [0uu0i.rvrfl']t4un L? ttavLUunl:tinu:vfi!n1:il
q v a 4 4 qY v v v t- - -.-,i^?-Y-- 

o'Lurr'ruitr{u nr:a=oat: n1:Ltnru"} nr:vlruu1vrnuunlunl{ 'l tYIoLuunflnulalill:n

litruiu rYuqnalvln::il16'o dxfi rJ:vfi vBnrvl

3.7 "tirlu " ov"Ld'nrrrtirlfio"LunT :o-rrurqnarn:fiiatar ltava#uaquqnrarn:rrl'rfullunr:

n ua rin 6 n ur n r :l : v rfi u zu a n r : G u uir o r rin fi n ur ua v n r : firu ur vt'n uv n r r l a r u : n d'r u't---'_ u

n1 I ror#nfinur irttn-uoror:dfirJinu''l [ravolar:dr#orarluetn "ileo." :vu'irlnr:tdr

trJ r.t fr lT s r ut o I rin 6n uT n 
T 

a'Ld'rio n n a I nn r :r i r l n' o d

3.8 " l3rty " 0 v aflalu1uio-a .lurJ: vl r ru "Lu;rJ rtw tor nr:1riv1u?o-u 4u nt:fi nur 4ui'rl
rru u3o nlnouLLyrut.1naln: nr:rurirvnna{ uavau'uariufion::l ttunYoui'.lrtuFl?'ttl

a v n? n rl o n l:lirr rut o r rin 6n ur rr rur or : d $a v! n a 1 n :t o I a n r fu n1: fi n rcr olu riJ u

rJ:v1utdttnvaoprn6ot rYuo:fr otot " uirjv "

rio q fi ilB'luvr in dfi uu'x fl ry ry r rra v n r :u3u r :dor n r :v ivr tf t uvr r.: fl q; ry 
T

+.t ?vrGtuuivrdfiuvnrflryru'rllo{r.ra.iru duJ:vGu$ 4nu ,r*,r, Tr.J:un::rnolfirtnoi doqa
A a4 o 6) I s 4 e4 v i i Y v

rravdudduLnnun6uuruLurynLuLnu ?Dn1:11'r'itvrPruFr ?vu1n1:n?llJI 11!nu?t0.inu



AU ,, i', q o 6li4l o a v I u - &
tia{1u10 u lfitJtJ0{ ltnavil1u $a vyttl't u [fiu'ru1 !fl Lunl:9r'r tuu{1uFl1}JUuvlnt0nna{auuu

("2a{ru?d''urfir") dorr{Jun::rfivrdrorr.lruriu uav/ra6or6'rtorfivrBriu rarnr.lruufir

' t 'r ve a6r a s v- -' vv rurnr{Jurarirf,oornalrufitfluuSUa{nav ttav5 [ut{a{lu?QU tfi}J9r{na1? 0vFlo{ tn:un1:01i _

u6'rrorzuarruid,ur6ilravrdrcjorf,ilB"Lrizua.:ruio'urfir (r,lrnfi) riou vrior#llirnrunnal"Lu
J - - ! f t A q 

' v dt u-4 -i I Y X
r:o{aytozuau:uluflu r{0uL.iJ $avnln0urryrunuruul4u{fi0 qj.ittun911.ril1nx1nfl0r|na.iu

riohj

q.z yriv,{dfiumtflryryrr,riofivr3dutorro{r,rn{1u dril:vdrvj {fi0 ronar: hJ:un:rrnolfirrmoi
y 4 ^'J 

q Avtv v c& o a I qvv 4 v
lJotn uSodleiuLqytLflA:t{a::ntuelnnr:9r'rtuu{'luLFr:{nllflluLFluuilntonna{n?lilg
r 4 - ! t, \ dt v t a6l u t4 ---a{-.-.---i.a---3-. a

:?uuofluuu y{ao{,.huavnna{n1r}Jrflurn'rtorfrv6"Luvrinuauvll.ifltUrU'tfrrfrnf,u :?iln{

f,u6"[unr:uiyr:o-nnr:yilrdfruuxflrUrU'.r Lravnl:n-na::tiail:uTutrjfirfinfiuornvrivltifru

vr r r rl ry ry r riu To u o v : v q tt u ntu #ry ry I ri r I u I n tfl u:'t u tail 1 vTn :'i n r :lil
i-gqvvavt<-J'ilq---u

4.3 y1n{luyrrilnnuntu LnUuytntonna{n't'r:J:?lJu0auuu a?uvu{a?u Lndl}J1:nl0:un'l'lxJ

{ln:ornunfluil'ruvriy!ti?uvrrrrSryryrtri'jrturJ:utvrfivlBoeixri:vtvrnki vtslaolr.lruovlfi'

Fr?'rrrirufiolunr:lrido4auavnr:pitfiunr:rYrna'mnrlrf;vrB"Luuivltifiuu'xflrgrg'travaYtB

'Lunr:uiyr:6'onr:yilrdf,uvrrrflryryrfileimnart{ Ioarv:vtlutuntu#ryryrrillurntflu:ru

ranrvln:rnr:hJ

+.q'lun:nififiqrrrraln 1 li'u"rir fiorior riunior raioos"Ldf,vBfrolfolrfiu?nlunrinvtfiof,vrG
- J o a s 4 qry -- V.^^-!1 -r!-Y^.fl^
ouruo{}r'ror nnr:rir rfiunr:In:r nr:raio nr:tdzuar rut olTn:l nr:fi tfi nf,unr u-[n'riufrn

rionnarnrruiufioou-ud vrtraorrl.uov6'oriuu6'rlri6nalruv:lLTmursrrraviufioriurfio

rirufiunT :lri'dolfrurilraiodofivrryrraionr:fi0{forq-{nrimdrsfr'ur{Jufiqfilorur5r

q.s tun:nififinr:Touyiooqryrn"lri'Ldf,vrBtuvr:-vrdf,uvrxflrgryr viraolalrutriaur:nlouf,vrB

trirrriqnnra6u ilil?u{luoru rrav/rato anrul:vn0unt:"Lutn6otolanruil:vnounr: t{u

r,rri o vldiu rr r u 0 u u o I rfl uvr ril f, o q r n 6 n rl r u ra fi I ri o u

rio 5 :vust?a1to{n?1lirufi o

v<vto-3<qt4vy-dr^rr4r-u'v{v4o--.-&
riufrn{onna{n?t}JixililoouUu}lr.la [tUrv{uttJutlal 3 (41:J) 1J ulJun?uilryilO'lu'lQfl0.ivl{ff0'l

filru'lriaruril riouduqr':vuv[?n1n1!fufindomnarnrrtrirtrfio rfiaolr.hao10fi01:rulnnalirlniu
d, v 6v 6r | , '^--.S^3^-^^.^^^.,.J^

r!untuanu6uonu:ruu:vrJvr?a1ou't{uou 30 (artt3u) iu rioufiriufindonnalnnuirtrfioovf;uqnra'l
Aqvu<vrd4vgJqYt'r-l

ril o L14u uvr n t 0 n n a { n? 1 }.J :? }J }J 0 il zu a u { Fl u L?J Fl 0 tu
4v a v I a - &X l-l't- y^-. 461 ! 'd 4r -i---- -qlg

nr:vrriufrntonna{n?1}tiruroaUuuauqnar Lil?'rq?un:ru Lo []JilzuatUun1:untan{1uvl [91

rirrfiunr:trjudr ra6odou:vu'ilrrirufiunr:nrutrftiufindonnnlariufi r{urrrirastaolalrutvnnalrTur{Ju

0u1{0u



{o 6 nr:vruvr?udnluRlrrtJo{n?1ilirlfio

v.vtot!'rrrrli-s<!9-V
uuytnflonna{n?l}J:?}tlrou vl{60{il1u0'10ltnt?tv'r]Jta:J Lnun?1]Jtl4uflou:?ilnuto{yl{ao{,J1u

u o et v .a S qed I v4 J o v I dr ! ! - ----= --1 - -V- - ' - -.-:- -.g- -l$au{9rvi1tljua1uanu6u0nu: lfiu Lun0?1nl:ltn lt[1\iltrliln{nn1?tuuff?u14u{tJ0{lJuvlnt0Ft?'11.1:']}JtJ0u

ruavr.lruyfilr.lru'lfloroil'ufiif,ouonrFnriufinrn'uirufiodtd Inuuonncirreixvrirlrio'nr.lruufirvr:ru

rfl uarua-nunidnrc:tridou n'i1 30 (arltfi u) r-u

riufin{omna{n?l}ri?rrfiod rfluniufinrionnarnruiufiori'rtrl lrlfiaraqnfiumrlnnraillu 'lu

o a & ,t1 t I v o d Y I
n1:ri1tuun1:tuno LU tJe5. L[as uiuyt asi?tinunlilufi:1uavL0uFlu0.l1J0nna{tail1v [n:{n1:

v a , - ! - o & d r | -l -4- --v v u av I
uurnflor|na{Q!uu {FlytltjuLl\oa{ra:il il:varunnuiriln'o afilnrrld'ttniuiiolufr ![aun1:

o A - & rr a ai o v u 4 Y
Ft1IUUf,:nA5?:JnUlo{yt{ff0{r,t1u Lun:ilvrnnn?1ilflFlL[u.1ra:olololurdlscu'il{vT{aolahunrulglfufin

n?lilLdltaatjudrfiao.:r.humnalto:nr jrlniuoeirl#un-trl4orar{oqfi

u a v I o !o 4 . v f dv -.V--. 9. V -- -'r --.rl?-'unfrn{omna{n?1il5?il1-oililr{ua0{auu leruut0nttil8nn0{fii:{nu Y{40{tl1u [cl01uttav

ruirlodonrtrloruasro'rrernaonud? 6rtria.:arufiodoniolrfrirJ:vri'um:r (rirfil t{rflurirrYrgriovrrirnuru

rra vrir'r 6er fi ot{ah ua v Q!u

tnt$*n"f

(:ornran:roT :dfinuif roirgfi onr:)

nruu 6n rus tvrnlula dar:du tyl fi

l.r fi 1i il u 1 a-u rvr nluln 6n : s { oil tn d1 suus

^.oloGrlrnf S.*$.(

(qrur#ud aufit'nr@
Senior Vice President - Human Resources

au d a o q

u:19v1 ol,olua 01nfi

11U1U

(urrarrriur{ufia rfi lfr'nii)

rinrir,rr:d'prn1: tvrnluladrfi lq:fi o

n ruv rm nlula da r:au uurt

r uriu u t n-u tvr nrlula u'vt : v n o:r tn #r ouqi

^/,(qruo:rfuld 4imnr:lti)
Human Resources Business Partner

-v d a o v
u:19v1 itotlja 01nfi


	12132
	7_มคอ.2_ศศ.บ.นวัตกรรมบริการดิจิทัล-61-สภามจธ_20180728
	New Doc 2019-04-02 08.53.48_2
	7_มคอ.2_ศศ.บ.นวัตกรรมบริการดิจิทัล-61-สภามจธ_20180728


	7_มคอ.2_ศศ.บ.นวัตกรรมบริการดิจิทัล-61-สภามจธ.
	MOUมคอ.2_ศศ.บ.นวัตกรรมบริการดิจิทัล-61
	1.IBM MOU 2011
	2.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ CDG-4
	3.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ PCC-1
	4.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ dimension data-5
	5.MoU Huawei-10
	6.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ g-able-2


