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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัส :  25611791100025  
ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล 
ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Science Program in Digital Innovation  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย) :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมดิจิทัล) 
ชื่อย่อ (ไทย) :   วท.บ. (นวัตกรรมดิจิทัล)   
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Science (Digital Innovation) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.Sc. (Digital Innovation) 
 

3. แขนง 
แขนง   ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (Digital Systems and artificial intelligence) 
แขนง ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม  (Digital content and games) 
แขนง   ความมั่นคงสารสนเทศ  (Information Security) 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 
 5.2  ภาษาที่ใช้   ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 5.3  การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ ที่สามารถพูด อ่าน เขียน และ เข้าใจ 
   ภาษาไทยเป็นอย่างดี 

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ) ปี พ.ศ. 2561 
เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ในการประชุมครั้งที่  2/2564 วันที่ 30 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2564 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 ในการประชุมครั้งที่  8/2564 วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 ในการประชุมครั้งที่  9/2564 วันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

 - ได้รับอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 ในการประชุมครั้งที่  12/2564 วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
8.1 อาชีพนักพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 

 8.2 อาชีพนักออกแบบนวัตกรรมบริการดิจิทัล 
 8.3 อาชีพนักการตลาดดิจิทัล 
 8.4 นักออกแบบและพัฒนาเกม 
 8.5 นักสื่อสารเนื้อหาคอนเทนต์ 
 8.6 ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย 
 8.7 นักพัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา 
 8.8 นักแคสเกม 
 8.9 นักความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดิจิทัล 
 8.10 นักวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 8.11 นักทดสอบระบบ 
 8.12 วิศวกรเครือข่ายและความปลอดภัย 
 8.13 ผู้จัดการระบบเครือข่ายและไซเบอร์ 
 8.14 นักวิชาการด้านเครือข่ายและความปลอดภัย 
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9. ชื่อ - นามสกุล  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
แขนง  ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 

 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. นายกฤษดา  ด่านประสิทธ์ิพร 
 

384140009XXXX อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการศึกษา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
มหานคร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
มหานคร 

2564 
 

2551 
 

2549 

2. นายจิรวัฑฒ์  แก้วโกศล 376060001XXXX อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอตุสาหกรรม) 
สาขาอิเล็กทรอนิกส ์
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
สถาบันราชภฏัเพชรบุร ี
 
สถาบันราชภฏัเพชรบุร ี

2552 
2542 

 
2542 

3. นายสุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย ์ 376990002XXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
วิทยาลัยครเูพชรบุร ี

2546 
 

2536 
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ชื่อ - นามสกุล  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
แขนง  ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. นางสาวสุกุมา อ่วมเจรญิ 376060020XXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศคุณภาพ)  
วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา)  
วส.บ. (สารสนเทศศึกษา)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

2557 
2543 
2540 

2. นายดนัย  เจษฏาฐิติกุล 110330002XXXX  อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

2558 
 

2555 
3. นางสาวทัดทอง  พราหมณ ี 376990023XXXX  อาจารย ์ D.Tech.Sc. (Information Management)  

 
M.B.A (Information Systems)  
 
ศศ.บ. (บริหารธรุกิจ) หลักสูตรนานาชาติ 

Asian Institute of 

Technology, Thailand   

The University of Toledo, 
USA  
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลยัมหิดล  

2551 
 

2540 
 

2538 
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ชื่อ - นามสกุล  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
แขนง  ความม่ันคงสารสนเทศ 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. นางสาวนันทิรา  ธีระนันทกุล 
 
 

180060000XXXX อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา) 
 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

2559 
 

2552 
 

2550 

2. นายพฤกษ์ไพร  เพ็งพารา 372090012XXXX อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศคุณภาพ) 
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ : คอมพิวเตอร์) 
 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันราชภฏัสวนสุนันทา 

2557 
2546 

 
2541 

3. นายจารตุ  บุศราทิจ 386010053XXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยีและยุทธศาสตรส์ารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
สถาบันราชภฏัเพชรบุร ี

2549 
2540 
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10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน  
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
  11.1   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
               จากสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบวงกว้างในหลายมิติทั่วโลก รวมทั้ง
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แต่อีกด้านโควิด-19 กลายเป็นแรงผลักดันบังคับ
ให้เกิดการปรับตัวและน ามาซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมรูปแบบการศึกษาใหม่ๆ ที่ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ด้วยตนเองด้วยรูปแบบที่แตกต่างกลายเป็นโมเดลใหม่ๆ ที่สอดรับกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ทั่วโลก โดย
ตอบสนองการการจัดการศึกษาในระบบดิจิทัลและการศึกษาออนไลน์ สอดรับกับทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  13 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งปัจจุบันโลกอยู่ ในยุคของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution) ซึ่งเป็นยุคของการต่อยอดและผสานเทคโนโลยีที่
มีขอบเขตแตกต่างเข้าด้วยกัน ส่งผลให้เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างพลิกผัน  โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมใน
ยุคนี้ส่งผลให้เกิดการเร่งความเร็วและความครอบคลุมของการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ที่มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในภาคส่วน
ต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและแตกต่างไปจากวิถีการด าเนินชีวิตและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
แบบเดิมอาทิ การใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา   จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ดังกล่าว หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลถูกพัฒนาขึ้นตามสภาพความต้องการใช้บุคลากรที่มีความสามารถในการ
จัดการส านักงานให้ทันสมัย การจัดการในการใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านต่าง ๆ ที่เฉพาะเจาะจงส าหรับองค์การ
ต่าง ๆ ทั้งในท้องถิ่นและระดับประเทศ และเป็นหลักสูตรที่แตกต่างจากสถาบันอ่ืน 
  ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความสามารถในการบริหารองค์กรต่าง ๆ โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามความต้องการของแรงงานด้านคอมพิวเตอร์  จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและให้ได้บัณฑิตที่ตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงานด้านคอมพิวเตอร์และก่อให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กรใน
การใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์  
 
  11.2   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
   ในการพัฒนาหลักสูตรนี้ได้ค านึงถึงแนวโน้มด้านนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทยที่มีผลต่อสังคม
และวัฒนธรรม ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะประเทศไทยก าลังพัฒนาในเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
โดยการเปลี่ยนเศรษฐกิจจากประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การเป็นประเทศที่ใช้นวัตกรรมดิจิทัล  
ดังนั้นเศรษฐกิจดิจิทัลจะน าไปสู่การแข่งขันที่สูงขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการสนับสนุนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านระบบดิจิทัล  และมีการขับเคลื่อนเข้าไปในตลาดท้องถิ่น อีกทั้งผู้น าทางด้านธุรกิจได้น า
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่มาใช้เพ่ือสร้างโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจขององค์กรท้องถิ่นให้ก้าวไปสู่การเป็น
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องค์กรดิจิทัล (International Data Corporation : IDC, 2019)  ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมในปัจจุบัน เป็นอย่างมาก จึงจ าเป็นจะต้องผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการแนะน า และ
ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีทักษะ วางแผน และบริหารโครงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ รวมทั้งสร้าง
นักนวัตกรรมดิจิทัลที่สามารถวางแผนกลยุทธ์ทางด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ได้     
โดยพร้อมในการที่จะออกไปประกอบอาชีพในฐานะผู้ใช้  และ/หรือผู้บริหารนวัตกรรมดิจิทัลให้เป็นประโยชน์
แก่ตนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
  ในการปรับปรุงหลักสูตรทางสาขาได้ท าการส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน  ในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความต้องการด้านทักษะและความรู้ในสายอาชีพทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล      
ความต้องการทางด้านตลาดแรงงาน ความทันสมัยของเนื้ อหาในการจัดการเรียนการสอน และความชอบ   
ของผู้เรียนที่มีต่ออาชีพทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล จากการส ารวจดังกล่าวได้ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งสามารถสรุปข้อมูล ได้ดังต่อไปนี้  
  1. ควรเน้นสร้างหลักสูตรที่มีภาคปฏิบัติควบคู่ทฤษฎี  
  2.  ต้องการให้สร้างหลักสูตรที่ตอบสนองกับเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และ          
มีการจัดการหลักสูตรให้มีการใช้สอดคล้องกับวิชาชีพที่สามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง  
  3. ต้องการให้การประชาสัมพันธ์ความส าคัญของหลักสูตรเพ่ือเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
เพ่ือให้ผู้ที่สนใจศึกษาเห็นภาพว่าหลักสูตรนี้ส าคัญกับอนาคต  
  4. ต้องการให้หลักสูตรเพ่ิมเติมเนื้อหาด้านกฎหมายและมาตรฐาน ISO และทักษะเกี่ยวกับ 
Cloud Architect  
  5. ต้องการให้สร้างหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการในตลาดแรงงานปัจจุบัน รวมทั้งนักศึกษา
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

   จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการเพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่  จากสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการเพ่ิมผลิตภาพของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้นวัตกรรมจิทัล โดยการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เร่งให้เกิดการพัฒนาและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการงานด้าน
ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว 
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  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าว หลักสูตร
นวัตกรรมดิจิทัลถูกพัฒนาขึ้นตามสภาพความต้องการบุคลากรที่เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างผู้ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและผู้ท างานด้านนวัตกรรม  เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานด้าน
นวัตกรรมดิจิทัล  

 
  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล มีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังต่อไปนี้  (1) การผลิตบัณฑิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมน าความรู้และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล (2) สร้างและพัฒนาองค์ความรู้โดยเน้นพัฒนาด้านวิชาชีพครู การท่องเที่ยว อาหาร และ
เทคโนโลยี (3) บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ (4) พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กล่าวคือหลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม สาระที่เป็นเทคโนโลยีซึ่งเป็นสากล และพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองการประกอบอาชีพทั้งในท้องถิ่นและประเทศ โดยเน้นการประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น)  
  13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะอ่ืนๆ มีดังนี้ 
    13.1.1 หมวด วิชาศึ กษาทั่ ว ไป   เปิ ดสอน โดยคณ ะมนุ ษยศาสตร์และสั งคม ศาสตร์                
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  และ          
คณะครุศาสตร์ 
 13.1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  13.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี   เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  13.2  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
 ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ  
  บริหารจัดการโดยมีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในการท าหน้าที่
ประสานงานกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเปิดรายวิชาและจัดอาจารย์ผู้สอน 
 

https://www.pbru.ac.th/index.php/news/2017-05-26-08-18-26/faculty-of-engineering-and-industrial-technology


หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  "คุณธรรมน ำควำมรู้  ค  ำชูสังคม" 
 

2. หลักการและเหตุผลของหลักสูตร 
    กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในทุก ๆ ด้ำนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมเจริญทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อนวัตกรรมดิจิทัล  และกำรเกิดกำรระบำดของไวรัสโควิด-19      
ท ำให้กำรด ำเนินชีวิตของคนในทั่วทุกมุมโลกเปลี่ยนเป็นปฏิบัติตำมวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ต้องปรับ
รูปแบบและวิธีกำรให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
  จำกกำรที่สถำนศึกษำทุกแห่งต้องปฏิบัติตำมวิถีชีวิตใหม่ และจัดกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ ซึ่งมีกำร
ด ำเนินกำรมำแล้วในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 และเป็นตัวเร่งให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงนี  กำรใช้
เทคโนโลยีเข้ำมำบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท ำงำน จึงเข้ำมำมีบทบำทอย่ำงมำกเพ่ือให้กำรท ำงำนด้ำนต่ำง ๆ 
สำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ ดังนั นกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือใช้บริหำรจัดกำรท ำงำน จึงมี
ควำมส ำคัญในยุคสมัยนี  จึงเกิดกำรพัฒนำหลักสูตรในสำขำวิชำนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือให้ตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัล และมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี  
  1) ผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำและสร้ำงนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญำประดิษฐ์ 
  2) ผลิตบัณฑิตที่สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และเกม 
  3) ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะและบริหำรจัดกำรโปรแกรมด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศกับ
หน่วยงำนได ้
  4) เพ่ือปลูกฝังเจตคติ จริยธรรมและคุณธรรมที่ดีของนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็น
หลักในกำรท ำงำน โดยมุ่งให้มีควำมพร้อมในกำรที่จะออกไปประกอบอำชีพในฐำนะผู้ใช้ และ/หรือผู้บริหำร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 
3. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 พัฒนำระบบนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญำประดิษฐ์ เชี่ยวชำญคอนเทนต์และเกม 
 ช ำนำญบริหำรควำมปลอดภัยสำรสนเทศ 
 

3.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมดิจิทัลเป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต ให้มีควำมรู้และ

ทักษะในกำรสร้ำงสรรค์ระบบดิจิทัลและปัญญำประดิษฐ์ ควำมม่ันคงสำรสนเทศ และดิจิทัลคอนเทนต์และเกม  
สำมำรถใช้เทคโนโลยีและสร้ำงนวัตกรรมได้อย่ำงเหมำะสมกับควำมเจริญก้ำวหน้ำและควำมต้องกำรของ
องค์กรต่ำง ๆ ซึ่งเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    
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ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งปัจจุบันโลกอยู่ในยุคของกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั งที่ 4 (The Fourth 
Industrial Revolution) ที่ระบุว่ำประเทศไทยจ ำเป็นต้องเร่งสร้ำงสมรรถนะทำงเทคโนโลยีชั นสูงใน 5 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) กลุ่มอำหำร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภำพ 2) กลุ่มสำธำรณสุข สุขภำพ และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ 
3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์  อัจฉริยะ หุ่ นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม                
4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่ำงๆ ปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมอง
กลฝังตัว และ 5) กลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ วัฒนธรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง ซึ่งนวัตกรรมดิจิทัลถือว่ำเป็น
เทคโนโลยีชั นสูง 2 ใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีชั นสูงที่ประเทศต้องกำร อีกทั งตอบสนองตำมกรอบแผนอุดมศึกษำ
ระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนยุทธศำสตร์ชำติ แผนยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคตะวันตก 
และแผนยุทธศำสตร์จังหวัดเพชรบุรี ที่ตอบสนองกับกำรพัฒนำประเทศตำมนโยบำย “ประเทศไทย 4.0”      
ซึ่งเป็นกำรขับเคลื่อนประเทศ ด้วยเทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม  ส่งเสริมกำรพัฒนำวิทยำกำร 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ 
เป็นต้น 

 เนื่องจำกกำรเกิดขึ นอย่ำงรวดเร็วของอุปกรณ์ดิจิทัลในด้ำนต่ำง ๆ ท ำให้มีโอกำสในกำรพัฒนำ
อุปกรณ์ท่ีมีกำรควบคุมอัตโนมัติ หรือแบบอัจฉริยะได้มำกขึ น โดยกำรเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต่ำง ๆ ใน
ปัจจุบันไม่ได้จ ำกัดไว้ให้ด ำเนินกำรผ่ำนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊คอีกต่อไป แต่สำมำรถปรับแต่ง 
หรือใช้ฐำนข้อมูลในกำรตัดสินใจด ำเนินกำรได้ด้วยตัวอุปกรณ์เอง เพ่ือให้ก้ำวทันต่อกำรพัฒนำกำรทำง
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศจึงพัฒนำหลักสูตรทำงด้ำนนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือให้เข้ำไปมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำนวัตกรรมทำงดิจิทัลสมัยใหม่ให้ได้มำซึ่งองค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำอุปกรณ์ต่ำง ๆ  ที่จะสำมำรถใช้งำน
ได้สะดวก รวดเร็ว ควบคุมได้อย่ำงเป็นระบบ มีกำรคิดและตัดสินใจในกำรด ำเนินงำนได้ด้วยตัวอุปกรณ์เอง 
ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนและพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริ ยะของตนเองได้ เพ่ือก้ำวสู่
ประเทศไทย 4.0 ตำมนโยบำยรัฐบำลได้อย่ำงเต็มตัว 

 
1.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำและสร้ำงนวัตกรรมดิจิทัลและ

ปัญญำประดิษฐ์ 
 2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และเกม 
 3) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะและบริหำรจัดกำรโปรแกรมด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย

สำรสนเทศกับหน่วยงำนได ้
 4) เพ่ือปลูกฝังเจตคติ จริยธรรมและคุณธรรมที่ดีของนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้

คอมพิวเตอร์เป็นหลักในกำรท ำงำน โดยมุ่งให้มีควำมพร้อมในกำรที่จะออกไปประกอบอำชีพในฐำนะผู้ใช้ และ/
หรือผู้บริหำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
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1.3.2  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

  1.3.2.1 PLOs และประเภทของ PLOs 
   1) ความรู้และลักษณะทั่วไป (Generic Learning Outcome)  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และทักษะที่จ าเป็นและน ามา

ประยุกต์ ใช้ในการท างานในสาขา (U, AP) 
        Sub PLO A1 มีควำมรอบรู้เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่เกิดขึ นในสังคมโลก และเข้ำใจ

ผลกระทบที่เกิดขึ นต่อสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่ำง ๆ (U) 
B1 สำมำรถเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีอยู่ ในกำรสืบค้นข้อมูล ควำมรู้ 

เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้ตนเองรู้เท่ำทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน (An) 
 C1 สำมำรถค้นหำ และเรียนรู้ทักษะกำรท ำงำนที่จ ำเป็นต่อกำรแก้ปัญหำที่ไม่เคยมี

ประสบกำรณ์มำก่อน (AP) 
 D1 รู้และเข้ำใจศัพท์ภำษำอังกฤษเฉพำะทำงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เพ่ือ

กำรสืบค้นข้อมูล (U) 
 
2) ความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Learning Outcome) 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO2 สามารถออกแบบนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (C) 
        Sub PLO A2 มีทักษะกำรคิด กำรออกแบบนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญำประดิษฐ์  (An) 

B2 สำมำรถออกแบบพัฒนำนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญำประดิษฐ์ได ้(C) 
PLO3 สามารถสร้างนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (C) 
        Sub PLO A2 มีทักษะกำรวิเครำะห์ กำรออกแบบ กำรพัฒนำนวัตกรรมดิจิทัลและ

ปัญญำประดิษฐ์ (An) 
B2 สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญำประดิษฐ์ได ้(C) 

PLO4 สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างเหมาะสม (Ap,U) 
        Sub PLO A2 มีทักษะกำรวิเครำะห์ ประเมินกำรใช้นวัตกรรมนวัตกรรมดิจิทัลและ

ปัญญำประดิษฐ์ (E) 
B2 สำมำรถน ำนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญำประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำง

เหมำะสม (Ap) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO5 สามารถสร้างนวัตกรรมหรือชิ้นงานโดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ได้ (C) 
          Sub PLO A5 สำมำรถเข้ำใจควำมรู้พื นฐำนของดิจิทัลคอนเทนต์ได้ (R) 

B5 สำมำรถออกแบบนวัตกรรมหรือชิ นงำนได้ (C) 
C5 สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมหรือชิ นงำนได้ (C) 

PLO6 สามารถวิเคราะห์และออกแบบเกม (An) 
          Sub PLO A6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเกม (U) 

B6 สำมำรถวิเครำะห์ และออกแบบเกม (An) 
C6 สำมำรถพัฒนำเกมได้ (C) 

PLO7 สามารถวิเคราะห์และอธิบายประเด็นปัญหาด้านความม่ันคงสารสนเทศ (An) 
          Sub PLO A7 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ วิเครำะห์ อธิบำยวิธีกำรด้ำนควำมมั่นคงสำรสนเทศ (U) 

B7 สำมำรถ สืบค้น และจัดกำรข้อมูลด้ำนควำมมั่นคงสำรสนเทศ (U) 
C7 สำมำรถใช้ฟังก์ชัน ในกำรป้องกันภัยด้ำนควำมมั่นคงสำรสนเทศได้ (U) 

PLO8 : สามารถบริหารจัดการ และประยุกต์ใช้โปรแกรมด้านความมั่นคงสารสนเทศกับ
หน่วยงานได้ (An) 

          Sub PLO A8 ประเมินและประยุกต์ข้อมูลด้ำนควำมมั่นคงสำรสนเทศได้ (E) 
B8 มีทักษะในกำร วิเครำะห์ปัญหำ  เลือกวิธีกำรป้องกันภัย ด้ำนควำมมั่นคง

สำรสนเทศให้สอดคล้องกันได้ (An) 
C8 มีควำมเชี่ยวชำญสำมำรถบริหำรจัดกำร และประยุกต์ใช้โปรแกรมด้ำนควำม

มั่นคงสำรสนเทศกับหน่วยงำนได้ (Ap) 
PLO9 ฝึกปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล (An) 
          Sub PLO A9 มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะเพ่ือกำรปฏิบัติงำน (Ap) 

B9 สำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบเพ่ือแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน (E) 
C9 สำมำรถสร้ำงสรรค์งำนเพ่ือแก้ปัญหำหรือพัฒนำงำน (E) 
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1.3.2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ตามระดับการเรียนรู้ของ 
Bloom’s taxonomy 
ล าดับ

ที ่
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 
Cognitive Domain  

(knowledge)  
(bloom’s Taxonomy) 

R U Ap An E C 
PLO1 สำมำรถสืบค้นข้อมูล ควำมรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และทักษะที่จ ำเป็น

และน ำมำประยุกต์ ใช้ในกำรท ำงำนในสำขำที่ไม่เคยมี
ประสบกำรณ์มำก่อน 

      

PLO2 สำมำรถออกแบบนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญำประดิษฐ์       
PLO3 สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญำประดิษฐ์       
PLO4 สำมำรถประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทลัและปัญญำประดิษฐ์ได้อย่ำง

เหมำะสม 
      

PLO5 สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมหรือชิ นงำนโดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ได้       
PLO6 สำมำรถวิเครำะห์และออกแบบเกม        
PLO7 มีทักษะด้ำนควำมมั่นคงสำรสนเทศ, เครือข่ำยคอมพิวเตอร์       
PLO8 สำมำรถบริหำรจัดกำร และประยุกต์ใช้โปรแกรมด้ำนควำมมั่นคง

สำรสนเทศกับหน่วยงำนได้ 
      

PLO9 ฝึกปฏิบัติซอฟต์แวร์นวัตกรรมดิจิทัล       
หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ์ √ ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่ำงๆ ตำมระดับกำรเรียนรู้ของ Bloom’s 
Taxonomy ; Remembering (R), Understanding (U), Applying (Ap), Analyzing (An), Evaluating (E), 
Creating (C) 
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  1.3.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
1.  เพ่ื อผลิตบัณ ฑิ ต ให้ มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำและสร้ำงนวัตกรรม
ดิจิทัลและปัญญำประดิษฐ์ 

         

2.  สร้ำงนวัตกรรมดิจิทัล
คอนเทนต์และเกม 

         

3.  เพ่ื อผลิตบัณฑิตให้มี
ทักษะและบริหำรจัดกำร
โปรแกรมด้ำนควำมมั่นคง
ปลอดภัยสำรสนเทศกับ
หน่วยงำนได ้

         

4 .  เ พ่ื อ ป ลู ก ฝั ง เจ ต ค ติ 
จริยธรรมและคุณธรรมที่ดี
ข อ ง นั ก เ ท ค โ น โ ล ยี
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ที่ ใ ช้
คอมพิวเตอร์เป็นหลักใน
กำรท ำงำน  โดยมุ่ ง ให้ มี
ควำมพร้อม ในกำรที่ จ ะ
ออกไปประกอบอำชีพใน
ฐำนะผู้ใช้ให้เป็นประโยชน์
แก่ตนเองและสังคมอย่ำง
สร้ำงสรรค ์

         

หมายเหตุ: ใช้สัญลักษณ์  เพ่ือระบุกำรมีควำมสัมพันธ์ 
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4. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1.  ปรับปรุงหลักสูตร    
ให้มีมำตรฐำนตำมที่ 
สกอ. ก ำหนด 

1.  ประเมิน ทวนสอบ และวิพำกษ์หลักสูตร และน ำผลมำ
ปรับปรุงหลักสูตร 

2.  ปรับเนื อหำรำยวิชำให้สำมำรถเสริมทักษะทำงวิชำชพีและ
พร้อมเข้ำสู่เวทีประกวดแข่งขัน เพื่อเผยแพร่ผลงำนให้
เป็นเชิงประจักษ์ทั งในระดับภูมภิำคและระดบัชำติ/
นำนำชำต ิ

-  รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน
หลักสูตรสำขำวชิำ
นวัตกรรมดิจิทัล ประจ ำปี
กำรศึกษำ (มคอ.7) 

-  เอกสำรหลักสูตรวิทยำ
ศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำ
นวัตกรรมดิจิทัล         
ฉบับปรบัปรุง (มคอ.2)   

 

2.  ปรับปรุงหลักสูตร     
ให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของ
ผู้ประกอบกำร      
และกำรเปลี่ยนแปลง   
ของเทคโนโลย ี

1. ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมต้องกำรของ       
ผู้ประกอบกำร หน่วยงำนทั งภำครัฐและภำคเอกชน      
ที่รับนักศึกษำเข้ำฝึกงำน รวมถึงศิษย์เก่ำ 

- รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน
หลักสูตรสำขำวชิำ
นวัตกรรมดิจิทัล ประจ ำปี
กำรศึกษำ (มคอ.7) 

- รำยงำนประชุมกรรมกำร
หลักสูตรสำขำวชิำ
นวัตกรรมดิจิทัล 

2. ก ำหนดให้นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพร่วมกับ
ผู้ประกอบกำร 

3. ก ำหนดเป็นวำระกำรประชุม เพือ่ร่วมกันวิเครำะห์
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และกำรปรับตัวของ
องค์กำรต่ำง ๆ พฤติกรรมกำรใช้ชีวิต รวมถึงผลกระทบ
จำกกำรใช้เทคโนโลยีจำกข่ำวสำรข้อมูลทุกมิติ 

3.  พัฒนำบุคลำกร    
ด้ำนกำรเรียน  
กำรสอน วิจัย  
และบริกำรวิชำกำร   
ให้สอดคล้องกับ 
กำรน ำไปปฏบิัติงำน
จริง 

1. ส่งเสริมให้บุคลำกรท ำงำนวิจัยเชิงบูรณำกำรแบบมสี่วน
ร่วมระหว่ำงอำจำรย์กับนักศึกษำและชุมชน เพื่อพัฒนำ
อำจำรย์ในหลักสูตรไปสู่กำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
กำรวิจัย สร้ำงผลงำนดำ้นวชิำกำร น ำไปบริกำรวิชำกำร
ให้เป็นเชิงประจักษ์ และสนับสนุนให้นักศึกษำน ำผลงำน
ไปจัดท ำโครงงำนระหว่ำงเรียนได้ 

2. ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทักษะทำงวิชำชีพทั งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 

- รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน
หลักสูตรสำขำวชิำ
นวัตกรรมดิจิทัล ประจ ำปี
กำรศึกษำ (มคอ.7)  

 

4.  พัฒนำทักษะ 
กำรเรียนรู้ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลย ี

1. ลดจ ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร ปรับปรุงเนื อหำ
และเพิ่มรำยวิชำใหม่ที่เป็นควำมต้องกำรในท้องตลำด 
โดยก ำหนดเปน็รำยวชิำบังคับ หรือวิชำเลือก และ
สำมำรถเลือกเรียนรำยวิชำเสริมทักษะทำงวิชำชีพ
ระหว่ำงท ำโครงงำน ก่อนออกฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ
หรือสหกิจศึกษำ โดยก ำหนดไวใ้นแผนกำรเรียน เพื่อให้
สอดคล้องภำวะกำรแข่งขันในตลำดแรงงำนที่เร่งรีบ 

2. เสริมรำยวิชำเพื่อเพิ่มช่องทำงให้นักศึกษำพัฒนำตนเอง
เป็นผู้ประกอบกำรในอนำคต 

- เอกสำรหลักสูตรวิทยำ
ศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำ
นวัตกรรมดิจิทัล         
ฉบับปรบัปรุง (มคอ.2) 

 

 



 

 

 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1  ระบบ  
  การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษา

ที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  โดย 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา  ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ (ตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 6) 

 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 ไม่มี 
 

1.3  การจัดการศึกษาภาคนอกเวลา 
 ไม่มี 
 

1.4 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ. 2564 (หมวด 8) 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  2.1.1  ระยะเวลาการศึกษา 
  1)  ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนเมษายน 
  หรือเป็นไปตามประกาศปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  2) การส าเร็จการศึกษา 

          ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน     
8 ปีการศึกษาหรือตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี      
พ.ศ. 2564 (หมวด 10) 
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    2.1.2  การลงทะเบียนเรียน  
        ให้ลงทะเบียนไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับ
การศึกษาภาคฤดูร้อน หรือตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ   
ปริญญาตรี พ.ศ. 2564 (หมวด 4 ระบบการจัดการศึกษา) ภาคผนวก ช 
    2.1.3  การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
        ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2564 (หมวด 10 ระบบการจัดการศึกษา) ภาคผนวก ช 
 
  2.2 คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
  2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ เทียบเท่าฯ จากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และ/หรือ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง 
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.3.1 นักศึกษาไม่ได้เรียนหลักสูตรทางคอมพิวเตอร์โดยตรงในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจมี
พ้ืนฐานการเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ 
  2.3.2 ปัญหาการปรับตัวในการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจาก
เดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 
  2.3.3 นักศึกษาไม่ได้ถูกปลูกฝังทัศนคติเรื่องความเป็นผู้มีทักษะการคิดเชิงระบบมาก่อน จึงต้อง
ส่งเสริมเรื่องการปลูกฝังทัศนคติการคิดเชิงระบบมากยิ่งข้ึน 
 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3   
 2.4.1 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมวิชาคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ ก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ 
 2.4.2 จัดกิจกรรมการละลายพฤติกรรม โดยมีการน ากิจกรรมนันทนาการเข้ามาช่วย มีการให้เข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลากหลายช่องทาง 
 2.4.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะการคิดเชิงระบบ 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี  
ชั้นปีที่ จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
ชั้นปีที่ 1 90 90 90 90 90 
ชั้นปีที่ 2 0 90 90 90 90 
ชั้นปีที่ 3 0 0 90 90 90 
ชั้นปีที่ 4 0 0 0 90 90 

รวม 90 180 270 360 360 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 0 0 0 90 90 
 

 

 
 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ  (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

ค่าบ ารุงการศึกษา 2,880,000 5,760,000 8,640,000 11,520,000 11,520,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 270,000 540,000 810,000 1,080,000 1,080,000 

รวมรายรับ 3,150,000 6,300,000 9,450,000 12,600,000 12,600,000 
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  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
งบประมาณ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

1.  งบด าเนินการ           
    - ค่าตอบแทน 15,000 16,200 17,496 18,896 20,407 
    - ค่าใช้สอย 50,000 60,000 72,000 86,400 103,680 
    - ค่าวัสด ุ 180,000 360,000 540,000 720,000 720,000 

รวม 245,000 436,200 629,496 825,296 844,087 

2. งบลงทุน (ครุภัณฑ์)           
    - ห้องปฏิบัติการ 648,000 1,296,000 1,944,000 2,592,000 2,592,000 

รวม 648,000 1,296,000 1,944,000 2,592,000 2,592,000 

3.  งบบุคลากร           
    - เงินเดือน/ค่าจ้าง 2,268,000 2,336,040 2,406,121 2,478,305 2,552,654 

รวม 2,268,000 2,336,040 2,406,121 2,478,305 2,552,654 

รวมทั้งหมด 3,161,000 4,068,240 4,979,617 5,895,601 5,988,741 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิต
นักศึกษาตามหลักสูตร 

                        21,836 

 
       หมายเหตุ  :   ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 128,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา           
8 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท โดยใช้เวลาในการศึกษาได้ไม่ เกิน 8 ปีการศึกษา        
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3,000 บาทต่อคนต่อปี เฉลี่ยต้นทุนต่อคน               
21,836 บาทต่อปี โดยมีค่าลงทะเบียนเรียนต่อคน 32,000 บาทต่อปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

21 

 
 2.7 ระบบการศึกษา 

  จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน   
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
  อ่ืนๆ ระบุ..................................................................................................... 

       หมายเหตุ   
1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ 
2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยใช้

แนวปฏิบัติการก าหนดหน่วยกิตเช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี     
พ.ศ. 2564 และเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการก าหนด หน่วยกิตและ
รายวิชาให้เทียบโอน 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   121  หน่วยกิต 
 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   12 หน่วยกิต 
   2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     6 หน่วยกิต 
   3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       6 หน่วยกิต 
   4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      6 หน่วยกิต 
 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า   85 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาแกน   27 หน่วยกิต 
 
  แขนง  ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์   51 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาบังคับ     33 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   18  หน่วยกิต 

 
  แขนง  ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม   51 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาบังคับ     33 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   18  หน่วยกิต 

 
  แขนง  ความม่ันคงสารสนเทศ   51 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาบังคับ     33 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   18  หน่วยกิต 

 
   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / ฝึกสหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต 
 
   ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 
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  3.1.3 โครงสร้างรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     จ านวนหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เรียนไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
 
     ก) รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
       1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น           Non-Credit 
  Basic English 
2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 

English in Daily Life  
2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป     3 (1-2-6) 

English in General Situations 
 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ     3 (1-2-6) 
    English in Workplace 

2220510 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3 (1-2-6) 
   Thai for Communication  

2220520  ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ       3 (1-2-6) 
      Thai for Specific Purposes 

2220530  ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์       3 (1-2-6) 
  Thai for Critical thinking 

 
หมายเหตุ 
 1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและ 
การสื่อสารเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น ๆ 
 3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และข้อ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตตลอด
หลักสูตร 
 4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2 และ 
  รายวิชา 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ 
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  รายวิชา 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ 
  รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+ 
 5) หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบก าหนดปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning: PBL) หรือ Project Based 
 โดยก าหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติควบคู่กับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบการสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย  
 วิธีการก าหนดหน่วยกิต ชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหลักสูตร
อ่ืนๆที่ใช้แนวปฏิบัติการก าหนดจ านวนหน่วยกิตในท านองเดียวกันนี้ ดังนี้ 

3 (1-2-6) หมายถึง  
จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
 1    บรรยาย/ทฤษฎี = 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต

และให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน 4 เท่าของชั่วโมงบรรยาย/ทฤษฏี     
 1-2 ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ = 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต

และให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน 1 เท่าของชั่วโมงฝึกทดลอง/ปฏิบัติ   
จ านวนชั่วโมงในวงเล็บเมื่อรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจ านวนหน่วยกิต 

 
  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
  Recreation in Daily Life 

2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม    3 (1-2-6) 
  Ethics and Social Responsibility 
2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต    3 (1-2-6) 
  Life skills and personal development in a dynamic world 
3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร      3 (1-2-6) 
  Communication Psychology 
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  3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 2221210 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    3 (1-2-6) 
   King Wisdom for Local Development 
 2310020 เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการประกอบการ    3(1-2-6) 
  Phetchaburi Study for Entrepreneur 

2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน      3 (1-2-6) 
      Thai Society and the Current ASEAN Community 
 2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง      3 (1-2-6) 

  Potency Citizen 

2340310  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย       3 (1-2-6) 
      Basic Knowledge of Laws  

3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล     3 (1-2-6) 
   Digital Media Production and Media Literacy 

3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
   Economics in Daily Life 

3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่      3 (1-2-6) 
   Modern Entrepreneur 

3330030 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม     3 (1-2-6) 
Leadership and Teamwork 

3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น     3 (1-2-6) 
   Basic E-Commerce 
 4003110 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ    3 (1-2-6) 

  21st  Century Skills for Living and Occupations 
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  4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1810310  กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ       3 (1–2–6) 
      Sports for Health Development 

4400010  โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       3 (1-2-6) 
      World Science and Technology 

4410110  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว       3 (1-2-6) 
      Environment and Green Technology 

4420310  เคมีในชีวิตประจ าวัน       3 (1-2-6) 
      Chemistry in Daily Life 

4430110  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ       3 (1-2-6) 
      Mathematics for Business 

4430120  การคิดและการตัดสินใจ       3 (1-2-6) 
      Thinking and Decision Making 

4520110  การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ       3 (1-2-6) 
    Thai cooking and International cooking 
4520120  ขนมและเครื่องดื่มเพ่ือการประกอบธุรกิจ        3 (1-2-6) 

      Dessert and Beverage for Business 
4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ       3 (1-2-6) 

      Conservation Biology and Plants 
5600010  เกษตรในชีวิตประจ าวัน       3 (1-2-6) 

      Agriculture in Daily Life 
6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน       3 (1-2-6) 

      Renewable Energy and Energy Saving 
6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น      3 (1-2-6) 
    Innovation Creative for Local Development 
6840110  จิตส านึกและวินัยจราจร       3 (1-2-6) 

      Conscious Mind and Traffic Discipline 
7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต       3 (1-2-6) 

      Computer Skills in Dynamic World 
7003120 ทักษะการคิด       3 (1-2-6) 

Thinking Skills 
8710010 ชีวิตและสุขภาพ       3 (1-2-6) 

   Life and Health 
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  85  หน่วยกิต 
 
   กลุ่มวิชาแกน   27  หน่วยกิต 
รหัส  ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
7011100 นวัตกรรมดิจิทัล และแนวโน้มนวัตกรรมอุบัติใหม่  3(2-2-5) 
 Digital Innovation and Innovative Emerging Trends  
7011101 ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรมดิจิทัล 3(1-2-6) 
 English for Digital Innovation 
7011102 คณิตศาสตร์ส าหรับนวัตกรรมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Mathematics for Digital Innovation 
7011200 การสื่อสารข้อมูลและความปลอดภัยไซเบอร์ 3(2-2-5) 
 Data Communication and Cyber Security   
7011301 การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน 3(2-2-5) 
 Python Programing 
7012100 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับก าลังพลดิจิทัล  3(1-2-6) 
 Law and Ethics for  Digital Manpower  
7013100 การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Introduction to Research in Computing 
7013101 ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัล                                                        3(2-2-5) 
 Digital Innovation Entrepreneur  
7013300 การวิเคราะห์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
 Data Analytics and Artificial Intelligence  
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  แขนง  ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์           51 หน่วยกิต 
 
  กลุ่มวิชาบังคับ    33 หน่วยกิต 
 

รหัส  ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7142100 ปัญญาประดิษฐ์     3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence 
7142101 คณิตศาสตร์ส าหรับปัญญาประดิษฐ์     3(1-2-6) 
 Mathematics for Artificial Intelligence  
7142300 วิศวกรรมฝังตัว     3(2-2-5) 
 Embedded Engineering 
7142302 การพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 Software Development 
7142400 เทคโนโลยีเครือข่ายยุคใหม่และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง   3(2-2-5) 
 Next Generation Network Technologies and Internet of Things  
7142500 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย     3(2-2-5) 
 Wireless Network Technology 
7142600 เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบชาญฉลาด    3(2-2-5) 
 Digital Technology and Expert System  
7143100 หัวข้อพิเศษด้านระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์     3(2-2-5) 
 Special Topics in Digital System and Artificial Intelligence  
7143300 การพัฒนาโมบายเว็บแอปพลิเคชัน     3(2-2-5) 
 Mobile Web-Application Development 
7143900 สัมมนาระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์      3(2-2-5) 
 Seminar in Digital System and Artificial Intelligence 
7144900 โครงงานระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์      3(2-2-5) 
 Digital System and Artificial Intelligence Project  
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  กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    18  หน่วยกิต 

 
รหัส  ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
7142301  การออกแบบและสร้างอากาศยานไร้คนขับ                                        3(2-2-5) 
 Design and Implementation of Unmanned Aerial Vehicle 
7142303 การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
 Digital Innovation and Artificial Intelligence Development 
7142501 การควบคุมอัจฉริยะ 3(2-2-5) 
 Intelligence Control 
7143101  ธุรกิจตามแนวทางสตาร์ทอัพ      3(2-2-5) 

Startup Business Model 
7143102  การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ      3(2-2-5) 

Professional Development 
7143103  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัล  3(2-2-5) 

Introduction to Economic Foundations Entrepreneurship 
7143104  ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง       3(2-2-5) 

Advanced Artificial Intelligence 
7143301 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย   3(2-2-5) 
 Statistical Software for Research 
7143302  เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ      3(2-2-5) 

3D Printer Technology 
7143303  การประยุกต์ใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ     3(2-2-5) 

Apply Usage for 3D Printer 
7143304  การทดสอบนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์     3(2-2-5) 

Digital Innovation and Software Testing 
7143305  การประกันคุณภาพและมาตรฐานของนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 

Principles of Digital Innovation and Software  
Quality Assurance and Standard 

7143500 การคิดในยุคดิจิทัล                                                                        3(2-2-5) 
Thinking in the Digital Age 
 
 



 
 

 

 

 

30 

 
รหัส  ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
7143501  นวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยดิจิทัล     3(2-2-5) 

Innovative Digital Security Management 
7143502  เทคโนโลยีคลาวด์        3(2-2-5) 

Cloud Technology 
7143700  การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์                3(2-2-5) 
 Application of Artificial Intelligence 
7143701        ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเกษตร      3(2-2-5) 

Artificial Intelligence for Agriculture 
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  แขนง  ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม   51 หน่วยกิต 
  

  กลุ่มวิชาบังคับ    33 หน่วยกิต 
 
รหัส  ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
7151100 นวัตกรรมและการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ 3(2-2-5) 
 Innovation and Development of Digital Content 
7151700 การออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 3(2-2-5) 
 User Experian and User Interface design 
7152500 ดิจิทัลคอมเมิร์ซส าหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3(2-2-5) 
 Digital Commerce for Social Network 
7152502 การวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3(2-2-5) 
 Social Network Analytic 
7153400 แพลตฟอร์มดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Platform 
7153700 การสร้างสรรค์ภาพและเสียงดิจิทัล                3(2-2-5) 
 Image and Sound Creation 
7153701 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับพัฒนาเกม 3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence for Game Developer 
7153703 หลักการออกแบบองค์ประกอบเกม 3(2-2-5) 
 Game Element Design Principles 
7153706 ทฤษฏีเกมและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
 Game theory and Decision Making 
7153900 สัมมนาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์และเกม 1    3(2-2-5) 
 Seminar in Digital Content and Games I 
7154900 สัมมนาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์และเกม 2    3(2-2-5) 
 Seminar in Digital Content and Games II 
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  กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    18  หน่วยกิต 

 

รหัส  ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
7152300 การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพ 3(2-2-5) 
 Image Processing Application 
7152501 ยุทธศาสตร์นวัตกรรมสื่อดิจิทัลและเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3(2-2-5) 
 Digital Media Innovation Strategy and Social Network 
7152600 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 Database Design and Development 
7152700 ความฉลาดทางดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Intelligence 
7152701 จินตทัศน์ข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Visualization 
7152702 การบริหารสื่อดิจิทัลส าหรับองค์กรดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Media Management for Digital Organization  
7153100 การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3(2-2-5) 
 Personality Development for Social Media 
7153702 การประยุกต์ใช้ดิจิทัลคอนเทนต์และเกมกับการศึกษา   3(2-2-5) 
 Applying Digital Content and Games to Education 
7153704 การออกแบบระดับการเล่นในเกม 3(2-2-5) 
 Game level design 
7153705 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Game Development 
7153901 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์และเกม                 3(2-2-5) 
 Special Topics in Digital Content and Games 
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  แขนง  ความม่ันคงสารสนเทศ   51 หน่วยกิต 
 

  กลุ่มวิชาบังคับ    33 หน่วยกิต 
 
รหัส  ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
7161101 ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและไซเบอร์ 3(2-2-5) 
 Information and Cyber Security 
7161300 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายและโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 
 Network Programming and Internet Protocol  
7162101 คณิตศาสตร์ส าหรับนักคอมพิวเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ 3(1-2-6)  
 Mathematics for Computer Scientist and Analytic Geometry 
7162500 เทคโนโลยีบล็อกเชน   3(2-2-5) 
 Blockchain Technology 
7162502 วิทยาการรหัสลับ 3(2-2-5) 
 Cryptography 
7162503 การออกแบบและการบริหารเครือข่าย 3(2-2-5) 
 Computer Network Design and Management 
7163300 การวิเคราะห์สารสนเทศ 3(2-2-5) 
    Information Analytics   
7163500 ทักษะเครือข่ายและความม่ันคงสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 Skills in Network and Information Security  
7163501 การจัดการศูนย์เฝ้าระวังและปฏิบัติการความมั่นคงสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Managing Information Security Monitoring and Operations Center 
7163900 สัมมนาความมั่นคงสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Seminar in Information Security   
7164900 โครงงานทางด้านความมั่นคงสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Project in Information Security 
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  กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    18  หน่วยกิต 

 

รหัส  ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
7162100 การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Management of Information Security 
7162300 การตรวจค้นและป้องกันอาชญากรรมดิจิทัล 3(2-2-5) 
                    Digital Crime Investigation and Protection 
7162501 ความมั่นคงปลอดภัยการประมวลผลแบบคลาวด์ 3(2-2-5) 
 Cloud Computing Security 
7162504 การจัดการความเสี่ยง 3(2-2-5) 
 Risk Management  
7162600  ความมั่นคงในระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 Database Systems Security  
7163400 ความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Electronic Commerce Security   
7163502 ระบบรับ/ให้บริการ 3(2-2-5) 
 Client/Server Systems 
7163503 ไวรัสคอมพิวเตอร์และการกู้แฟ้ม      3(2-2-5) 
 Computer Virus and File Recovery 
7163600 มาตรฐานระบบสารสนเทศ      3(2-2-5) 
 Information System Standard  
7163901 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 Special Topics Computer Information  
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 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7 หน่วยกิต 
 
รหัส  ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
7014800 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์หรือฝึกสหกิจศึกษา   1(0-60-0) 
  ด้านนวัตกรรมดิจิทัล   
 Pre-Field Experience or co-operative Education in Digital Innovation  
7014801 การฝึกประสบการณ์ด้านนวัตกรรมดิจิทัล  6(0-450-0) 
 Field Experience in Digital Innovation   
 
 หรือ กลุ่มวิชาฝึกสหกิจศึกษา    7 หน่วยกิต 
 
รหัส  ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
7014800 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์หรือฝึกสหกิจศึกษา   1(0-60-0) 
  ด้านนวัตกรรมดิจิทัล   
 Pre-Field Experience or co-operative Education in Digital Innovation  
7014802 สหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมดิจิทัล  6(0-600-0) 
 Co-operative Education in Digital Innovation   
 
 ค.  วิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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 3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
 

 แขนง  ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 
 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

ศึกษาทั่วไป 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น - - - - 

ศึกษาทั่วไป …………. วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

ศึกษาทั่วไป …………. วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
ศึกษาทั่วไป …………. วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
วิชาแกน 7011100 นวัตกรรมดิจิทัลและแนวโน้ม

นวัตกรรมอุบัติใหม่        
3 2 2 5 

วิชาแกน 7011301 การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน 3 2 2 5 

   รวม 15 7 10 28 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 17 
 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
ศึกษาทั่วไป …………. วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
ศึกษาทั่วไป …………. วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
ศึกษาทั่วไป 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 1 2 6 

วิชาแกน 7011101 
ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรม
ดิจิทัล 

3 1 2 6 

วิชาแกน 7011200 
การสื่อสารข้อมูลและความ
ปลอดภัยไซเบอร์ 

3 2 2 5 

วิชาแกน 7011102 
คณิตศาสตร์ส าหรับนวัตกรรม
ดิจิทัล 

3 2 2 5 

  รวม 18 8 12 34 
 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 20 



 
 

 

 

 

37 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา  
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
ศึกษาทั่วไป 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 3 1 2 6 
ศึกษาทั่วไป …………. วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

แกน 7012100 
กฎหมายและจริยธรรมส าหรับก าลัง
พลดิจิทัล 

3 1 2 6 

วิชาบังคับ 7142300 วิศวกรรมฝังตัว 3 2 2 5 

วิชาบังคับ 7142100 ปัญญาประดิษฐ์ 3 2 2 5 

วิชาบังคับ 7142400 
เทคโนโลยีเครือข่ายยุคใหม่และ
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 

3 
 

2 2 5 

วิชาบังคับ 7142600 
เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบชาญ
ฉลาด 

3 2 2 5 

  รวม 21 11 14 38 
 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 25 
 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
  

 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
ศึกษาทั่วไป 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 3 1 2 6 
ศึกษาทั่วไป …………. วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
วิชาบังคับ 7142500 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย      3 2 2 5 

 
วิชาเลือก 

7142301 
การออกแบบและสร้างอากาศยาน
ไร้คนขับ        

3 
2 2 5 

วิชาบังคับ 7142302 การพัฒนาซอฟต์แวร์    3 2 2 5 
วิชาเลือก 

7142303 
การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและ
ปัญญาประดิษฐ์ 

3 2 2 5 

วิชาบังคับ 7142101 คณิตศาสตร์ส าหรับปัญญาประดิษฐ์ 3 1 2 6 
  รวม 21 11 14 38 

 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 25 
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
วิชาแกน 7013100 การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 
วิชาบังคับ 7143300 การพัฒนาโมบายเว็บแอปพลิเคชัน  3 2 2 5 
วิชาแกน 7013101 ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัล    3 2 2 5 
วิชาเลือก 7143700 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 3 2 2 5 

วิชาเลือก 7143301 
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการ
วิจัย 

3 2 2 5 

วิชาเลือก 7143701 ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเกษตร 3 2 2 5 
วิชาบังคับ 

7144900 
โครงงานระบบดิจิทัลและ
ปัญญาประดิษฐ์   

3 2 2 5 

  รวม 21 14 14 35 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 28 

 

 
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
วิชาบังคับ 

7143100 
หัวข้อพิเศษด้านระบบดิจิทัลและ
ปัญญาประดิษฐ์   

3 2 2 5 

วิชาเลือก 7143500 การคิดในยุคดิจิทัล   3 2 2 5 
วิชาบังคับ 

7143900 
สัมมนาระบบดิจิทัลและ
ปัญญาประดิษฐ์   

3 2 2 5 

วิชาแกน 7013300 
การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ปัญญาประดิษฐ์     

3 2 2 5 

เลือกเสรี …………. เลือกเสรี 3 2 2 5 
  รวม 15 10 10 25 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 20 
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
วิชาเสร ี …………. เลือกเสรี 3 2 2 5 

กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ 

 
7014800 

การเตรียมความพร้อมฝึก
ประสบการณ์หรือฝึกสหกิจศึกษา
นวัตกรรมดิจิทัล 

1 0 60 0 

  รวม 4 2 62 5 
 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 64 
 

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2  
การฝึกประสบการณ์ด้านนวัตกรรมดิจิทัล 

 
 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
กลุ่มวิชาฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

7014801 การฝึกประสบการณ์ด้านนวัตกรรมดิจิทัล 6 0 450 0 

  รวม 6 0 450 0 
 

ชั่วโมงเรียน : นักศึกษาที่ไม่เรียนสหกิจศึกษาต่อภาคการศึกษา 450 ชั่วโมง 
 
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หรือ สหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมดิจิทัล 

 
 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
กลุ่มวิชาฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

7014802 สหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมดิจิทัล 6 0 600 0 

  รวม 6 0 600 0 
 

ชั่วโมงเรียน : นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษาต่อภาคการศึกษา 600 ชั่วโมง 
 



 
 

 

 

 

40 

 แขนง  ดิจิทัลคอมเทนต์และเกม 
 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
ศึกษาทั่วไป 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น - - - - 

ศึกษาทั่วไป …………. วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

ศึกษาทั่วไป …………. วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
ศึกษาทั่วไป …………. วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
วิชาแกน 
 

7011100 นวัตกรรมดิจิทัล และแนวโน้ม
นวัตกรรมอุบัติใหม่ 

3 2 2 5 

วิชาแกน 7011102 คณิตศาสตร์ส าหรับนวัตกรรมดิจิทัล 3 2 2 5 

วิชาบังคับ 7151700 การออกแบบให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ 

3 2 2 5 

   รวม 18 9 12 33 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 21 
 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วย
กิต 

 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

ศึกษาทั่วไป …………. วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
ศึกษาทั่วไป …………. วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
ศึกษาทั่วไป 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 1 2 6 
วิชาแกน 7011200 การสื่อสารข้อมูลและความปลอดภัย

ไซเบอร์ 
3 2 2 5 

วิชาแกน 7013300 การวิเคราะห์ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ 

3 2 2 5 

วิชาแกน 7011101 ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรมดิจิทัล 3 1 2 6 
วิชาบังคับ 7151100 นวัตกรรมและการพัฒนาดิจิทัลคอน

เทนต์ 
3 2 2 5 

  รวม 21 10 14 39 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 24 
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา  
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
ศึกษาทั่วไป 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 3 1 2 6 
ศึกษาทั่วไป …………. วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
วิชาแกน 7012100 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับก าลัง

พลดิจิทัล 
3 1 2 6 

วิชาเลือก 7152700 ความฉลาดทางดิจิทัล 3 2 2 5 
วิชาเลือก 7152701 จินตทัศน์ข้อมูล 3 2 2 5 
วิชาบังคับ 7153700 การสร้างสรรค์ภาพและเสียงดิจิทัล 3 2 2 5 
วิชาแกน 7011301 การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน 3 2 2 5 

  รวม 21 11 14 38 
 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 25 
 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
  

 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
ศึกษาทั่วไป 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 3 1 2 6 
ศึกษาทั่วไป …………. วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
วิชาเลือก 7152702 การบริหารสื่อดิจิทัลส าหรับองค์กร

ดิจิทัล 
3 2 2 5 

วิชาบังคับ 7152500 ดิจิทัลคอมเมิร์ซส าหรับเครือข่าย
สังคมออนไลน์ 

3 2 2 5 

วิชาบังคับ 7153706 ทฤษฏีเกมและการตัดสินใจ 3 2 2 5 
วิชาบังคับ 7152502 การวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ 
3 2 2 5 

เลือกเสรี …………. เลือกเสรี 3 2 2 5 
  รวม 21 12 14 37 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 26 
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
วิชาบังคับ 7153703 หลักการออกแบบองค์ประกอบเกม 3 2 2 5 
วิชาแกน  7013100 การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 
วิชาบังคับ 7153400 แพลตฟอร์มดิจิทัล 3 2 2 5 
วิชาแกน 7013101 ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัล 3 2 2 5 
วิชาเลือก 7153704 การออกแบบระดับการเล่นในเกม 3 2 2 5 
เลือกเสรี …………. เลือกเสรี 3 2 2 5 

  รวม 18 12 12 30 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 24 

 
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
วิชาบังคับ 7153701 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับพัฒนาเกม    3 2 2 5 
วิชาบังคับ 7153900 สัมมนาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์และ

เกม 1 
3 2 2 5 

วิชาเลือก 7153702 การประยุกต์ใช้ดิจิทัลคอนเทนต์และ
เกมกับการศึกษา 

3 2 2 5 

วิชาเลือก 7153901 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีดิจิทัล     
คอนเทนต์และเกม 

3 2 2 5 

  รวม 12 8 8 20 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 16 
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
วิชาบังคับ 7154900 สัมมนาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์

และเกม 2 
3 2 2 5 

กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ 

7014800 การเตรียมความพร้อมฝึก
ประสบการณ์หรือฝึกสหกิจศึกษา
ด้านนวัตกรรมดิจิทัล 

1 0 60 0 

  รวม 4 2 62 5 
 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 64 
 

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2  
การฝึกประสบการณ์ด้านนวัตกรรมดิจิทัล 

 
 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
กลุ่มวิชาฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

7014801 การฝึกประสบการณ์ด้านนวัตกรรมดิจิทัล 6 0 450 0 

  รวม 6 0 450 0 
 

ชั่วโมงเรียน : นักศึกษาที่ไม่เรียนสหกิจศึกษาต่อภาคการศึกษา 450 ชั่วโมง 
 
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หรือ สหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมดิจิทัล 

 
 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกติ 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
กลุ่มวิชาฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

7014802 สหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมดิจิทัล 6 0 600 0 

  รวม 6 0 600 0 
ชั่วโมงเรียน : นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษาต่อภาคการศึกษา 600 ชั่วโมง 
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 แขนง  ความม่ันคงสารสนเทศ 
 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
ศึกษาทั่วไป 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น - - - - 

ศึกษาทั่วไป …………. วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

ศึกษาทั่วไป …………. วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
ศึกษาทั่วไป …………. วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
วิชาแกน 
 

7011100 นวัตกรรมดิจิทัล และแนวโน้ม
นวัตกรรมอุบัติใหม่ 

3 2 2 5 

วิชาแกน 7011102 คณิตศาสตร์ส าหรับนวัตกรรมดิจิทัล 3 2 2 5 

วิชาบังคับ 7161100 ความมั่นคงปลอดภัยทาง
สารสนเทศและไซเบอร์ 

3 2 2 5 

   รวม 18 9 12 33 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 21 
 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วย
กิต 

 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

ศึกษาทั่วไป …………. วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
ศึกษาทั่วไป …………. วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
ศึกษาทั่วไป 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 1 2 6 
วิชาแกน 7011101 ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรมดิจิทัล 3 1 2 6 
วิชาแกน 7011200 การสื่อสารข้อมูลและความปลอดภัย

ไซเบอร์ 
3 2 2 5 

วิชาแกน 7013300 การวิเคราะห์ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ 

3 2 2 5 

วิชาบังคับ 7161300 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายและ 
โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต 

3 2 2 5 

  รวม 21 10 14 39 
 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 24 
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา  
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
ศึกษาทั่วไป 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 3 1 2 6 
ศึกษาทั่วไป …………. วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
วิชาแกน 7012100 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับก าลัง

พลดิจิทัล 
3 1 2 6 

วิชาเลือก 7162100 การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ 3 2 2 5 
วิชาแกน 7011301 การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน 3 2 2 5 
วิชาบังคับ 7162500 เทคโนโลยีบล็อกเชน 3 2 2 5 
วิชาบังคับ 7162101 คณิตศาสตร์ส าหรับนักคอมพิวเตอร์

และเรขาคณิตวิเคราะห์ 
3 1 2 6 

  รวม 21 10 14 39 
 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 24 
 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
  

 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
ศึกษาทั่วไป 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 3 1 2 6 
ศึกษาทั่วไป …………. วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
วิชาเลือก 7162600 ความมั่นคงในระบบฐานข้อมูล 3 2 2 5 
วิชาเลือก 7162300 การตรวจค้นและป้องกัน

อาชญากรรมดิจิทัล 
3 2 2 5 

วิชาบังคับ 7162502 วิทยาการรหัสลับ 3 2 2 5 
วิชาบังคับ 7162503 การออกแบบและการบริหาร

เครือข่าย 
3 2 2 5 

เลือกเสรี …………. เลือกเสรี 3 2 2 5 
  รวม 21 12 14 37 

 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 26 
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
วิชาแกน  7013100 การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 
วิชาบังคับ 7163500 ทักษะเครือข่ายและความม่ันคง

สารสนเทศ 
3 2 2 5 

วิชาบังคับ 7163501 การจัดการศูนย์เฝ้าระวังและ
ปฏิบัติการความมั่นคงสารสนเทศ  

3 2 2 5 

วิชาบังคับ 7163300 การวิเคราะห์สารสนเทศ 3 2 2 5 
วิชาเลือก 7163400 ความมั่นคงในการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 
3 2 2 5 

วิชาบังคับ 7164900 โครงงานทางด้านความมั่นคง
สารสนเทศ 

3 2 2 5 

  รวม 18 12 12 30 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 24  

 
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
วิชาเลือก 7163600 มาตรฐานระบบสารสนเทศ      3 2 2 5 
วิชาบังคับ 7163900 สัมมนาความมั่นคงสารสนเทศ 3 2 2 5 
วิชาแกน 7013101 ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัล 3 2 2 5 
วิชาเลือก 7163901 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคง

สารสนเทศ  
3 2 2 5 

  รวม 12 8 8 20 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 16 
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
เลือกเสรี …………. เลือกเสรี 3 2 2 5 
กลุ่มวิชาฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

7014800 การเตรียมความพร้อมฝึก
ประสบการณ์หรือฝึกสหกิจศึกษา
ด้านนวัตกรรมดิจิทัล 

1 0 60 0 

  รวม 4 2 62 5 
 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 64 
 

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2  
การฝึกประสบการณ์ด้านนวัตกรรมดิจิทัล 

 

 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกติ 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
กลุ่มวิชาฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

7014801 การฝึกประสบการณ์ด้านนวัตกรรมดิจิทัล 6 0 450 0 

  รวม 6 0 450 0 
 

ชั่วโมงเรียน : นักศึกษาที่ไม่เรียนสหกิจศึกษาต่อภาคการศึกษา 450 ชั่วโมง 
 
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หรือ สหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมดิจิทัล 

 

 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
กลุ่มวิชาฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

7014802 สหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมดิจิทัล 6 0 600 0 

  รวม 6 0 600 0 
ชั่วโมงเรียน : นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษาต่อภาคการศึกษา 600 ชั่วโมง 

 

 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา   ค าอธิบายรายวิชา ตามภาคผนวก ก 
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3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 แขนง  ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1. นายกฤษดา  ด่านประสิทธ์ิพร 
 

384140009XXXX อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 
เพื่อการศึกษา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
มหานคร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
มหานคร 

2564 
 
 

2551 
 

2549 

28 28 28 28 

2. นายจิรวัฑฒ์  แก้วโกศล 376060001XXXX อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอตุสาหกรรม) 
สาขาอิเล็กทรอนิกส ์
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
 
สถาบันราชภฏัเพชรบุร ี
 
สถาบันราชภฏัเพชรบุร ี

2552 
 

2542 
 

2542 

28 28 28 28 

3. นายสุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย ์ 376990002XXXX ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
วิทยาลัยครเูพชรบุร ี

2546 
 

2536 

28 28 28 28 
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3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ต่อ) 
 

 แขนง  ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1. นางสาวสุกุมา อ่วมเจรญิ 376060020XXXX ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ
คุณภาพ)  
วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา)  
วส.บ. (สารสนเทศศึกษา)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

2557 
 

2543 
 

2540 

28 28 28 28 

2. นายดนัย  เจษฏาฐิติกุล 110330002XXXX อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

2558 
 

2555 

28 28 28 28 

3. นางสาวทัดทอง  พราหมณ ี 376990023XXXX อาจารย ์ D.Tech.Sc. (Information 
Management)  
M.B.A. (Information Systems)  
 
ศศ.บ. (บริหารธรุกิจ)  
หลักสตูรนานาชาติ  

Asian Institute of 

Technology, Thailand 

The University of Toledo, 
USA.  
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลยัมหิดล  

2551 
 

2540 
 

2538 

28 28 28 28 
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3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ต่อ) 
 แขนง  ความม่ันคงสารสนเทศ 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1. นางสาวนันทิรา  ธีระนันทกุล 
 
 

180060000XXXX อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา) 
 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สวนสุนันทา 

2559 
 

2552 
 

2550 

28 28 28 28 

2. นายพฤกษ์ไพร  เพ็งพารา 372090012XXXX อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ
คุณภาพ) 
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ : 
คอมพิวเตอร์) 
 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุร ี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันราชภฏัสวนสุนันทา 

2557 
 

2546 
 
 

2541 

28 28 28 28 

3. นายจารตุ  บุศราทิจ 386010053XXXX ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

วท.ม. (เทคโนโลยีและ
ยุทธศาสตร์สารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุร ี
สถาบันราชภฏัเพชรบุร ี

2549 
 

2540 

28 28 28 28 

 
        หมายเหตุ     ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ภาคผนวก ง) 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

 แขนง  ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1. นายกฤษดา  ด่านประสิทธ์ิพร 
 

384140009XXXX อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 
เพื่อการศึกษา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
มหานคร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
มหานคร 

2564 
 
 

2551 
 

2549 

28 28 28 28 

2. นายจิรวัฑฒ์  แก้วโกศล 376060001XXXX อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอตุสาหกรรม) 
สาขาอิเล็กทรอนิกส ์
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
 
สถาบันราชภฏัเพชรบุร ี
 
สถาบันราชภฏัเพชรบุร ี

2552 
 

2542 
 

2542 

28 28 28 28 

3. นายสุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย ์ 376990002XXXX ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
วิทยาลัยครเูพชรบุร ี

2546 
 

2536 

28 28 28 28 

4. นางสาวกนกรัตน์  จิรสัจจานุกลู 375990016XXXX อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
เกียรตินยิม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

2562 
 

2554 
2549 

28 28 28 28 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ)  
 

 แขนง  ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1. นางสาวสุกุมา อ่วมเจรญิ 376060020XXXX ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ
คุณภาพ)  
วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา)  
วส.บ. (สารสนเทศศึกษา)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

2557 
 

2543 
 

2540 

28 28 28 28 

2. นายดนัย  เจษฏาฐิติกุล 110330002XXXX อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

2558 
 

2555 

28 28 28 28 

3. นางสาวทัดทอง  พราหมณ ี 376990023XXXX อาจารย ์ D.Tech.Sc. (Information 
Management)  
M.B.A (Information Systems)  
 
ศศ.บ. (บริหารธรุกิจ)  
หลักสตูรนานาชาติ  

Asian Institute of 

Technology, Thailand 

The University of Toledo, 
USA.  
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลยัมหิดล  

2551 
 

2540 
 

2538 

28 28 28 28 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
 

 แขนง  ความม่ันคงสารสนเทศ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1. นางสาวนันทิรา  ธีระนันทกุล 
 
 

180060000XXXX อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา) 
 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สวนสุนันทา 

2559 
 

2552 
 

2550 

28 28 28 28 

2. นายพฤกษ์ไพร  เพ็งพารา 372090012XXXX อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ
คุณภาพ) 
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ : 
คอมพิวเตอร์) 
 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุร ี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันราชภฏัสวนสุนันทา 

2557 
 

2546 
 
 

2541 

28 28 28 28 

3. นายจารตุ  บุศราทิจ 386010053XXXX ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

วท.ม. (เทคโนโลยีและ
ยุทธศาสตร์สารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุร ี
สถาบันราชภฏัเพชรบุร ี

2549 
 

2540 

28 28 28 28 

4. นางสาว ฐิติมา บณุฑริก 370990032XXXX ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

M.Sc. (Computer Science) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

Lehigh University, USA 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

2544 
2537 

28 28 28 28 

           หมายเหตุ  :  ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ภาคผนวก ง) 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ความคาดหวังในผลการเรียนรู้
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา มีดังนี ้
 4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
  4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาในการแก้ปัญหาท างานได้อย่างเหมาะสม 
 4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้ 
  4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
 4.1.6 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด การเขียน และการคิดวิเคราะห์ประมวลผล 
 4.2 ช่วงเวลา  
  ชั้นปีที่  4    
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5.   ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 ข้อก าหนดในการท าโครงงานให้เป็นไปตามประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
  ศึกษาค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือประยุกต์ในการท าโครงงาน โดย
การวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา และสามารถท าคู่มือเอกสารรายงานโครงงานได้   
  5.2 ผลการเรียนรู้  

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการแก้ปัญหา  สามารถน าคอมพิวเตอร์ ไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหา สามารถวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาและสามารถท าคู่มือเอกสารรายงาน
โครงงานได้ 
  5.3 ช่วงเวลา  ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ของปีการศึกษาที่ 4 
  5.4 จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
  5.5 การเตรียมการ  
  5.5.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  5.5.2 มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา  
  5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
  5.5.4 มีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา  
 5.6 กระบวนการประเมินผล  
  ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท าโครงงาน  โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจาก
ผลส าเร็จของโครงงาน ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 



 

 

 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1)  มีความสนใจใฝ่รู้ รู้จักแสวงหาความรู้ ปรับตัว
ให้เข้ากับสังคม และสานต่อสายสัมพันธ์
ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้องเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความรู้ระหว่างกัน 

  

-  ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษาสนใจและใฝ่
เรียนรู้ให้เกิดความช านาญด้านไอทีตามปรัชญา  
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ  ปัจฉิมนิเทศ  โดยให้มี   
การเน้นการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

-  จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพตามแบบวัฒนธรรม 
ที่ดีในสังคมไทย 

-  จัดโครงการการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ของนักศึกษา เพื่อให้ศิษย์เก่าและนักศึกษารุ่น
ปัจจุบันได้สร้างช่องทางในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ให้แก่นักศึกษาในอนาคต 

-  จัดโครงการค่ายจิตอาสาสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ และบ าเพ็ญประโยชน์แก่
ท้องถิ่น 

2)  มีภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ วินัยในตนเอง  
 

-  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติการ
เพ่ือสร้างชิ้นงานเดี่ยวและงานกลุ่มตามลักษณะ
รายวิชาทั้งในกลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก 

-  ส่งเสริมให้นักศึกษาบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

-  จัดท าโครงการอบรมภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ
ในกิจกรรมต่าง ๆ  

3)  ยึดมั่นจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

-  จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายและ
จริยธรรมส าหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์  ซึ่งเน้น
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพทาง
คอมพิวเตอร์ 

-  จัดอบรมให้มีความรู้ทางด้านพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
เพ่ือให้น าไปใช้ในการปฏิบัติและประกอบอาชีพ    
ที่ถูกต้อง 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด

และประเมิน 
PLO1 : สามารถสืบค้นข้อมู ล  ความรู้

เทคโนโลยีใหม่ ๆ และทักษะที่
จ าเป็นและน ามาประยุกต์ ใช้ใน
การท างานในสาขา 

-  สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
-  มอบหมายงานและ 
   น าเสนอผลการศึกษา 
   ค้นคว้า 

- การวิเคราะห์  
  สถานะการณ์/กรณีศึกษา 
- การน าเสนอผลงานและ 
  การประเมินผลที่ได้รับ 
  จากงานที่มอบหมายโดย 
  ใช้แบบประเมินที่มี 
  คะแนนชัดเจน 

PLO2 : สามารถออกแบบนวัตกรรมดิจิทัล
และปัญญาประดิษฐ์ 

- สอนโดยใช้กรณีศึกษา  
- สอนแบบบูรณาการกับ 
  โครงงาน 

- น าเสนอผลงานนวัตกรรม 
- การประเมินผลงาน 
 

PLO3 : 
สามารถสร้างนวัตกรรมดิจิทัลและ
ปัญญาประดิษฐ์ 

- สอนโดยใช้กรณีศึกษา  
- สอนแบบบูรณาการกับ 
  โครงงาน 

- น าเสนอผลงานนวัตกรรม 
- การประเมินผลงาน 
 

PLO4 : สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

- สอนโดยใช้การบูรณาการ 
  ศาสตร์ความรู้ 
- สอนแบบการค้นคว้าอิสระ 
- สอนแบบจ าลอง 
  สถานการณ์การเรียนรู้  

- การน าเสนอผลการ   
  ค้นคว้าและการ 
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- การสอบภาคทฤษฎี 

PLO5 : สามารถสร้างนวัตกรรมหรือ
ชิ้นงานโดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ได้ 

-  สอนแบบสาธิต 
-  สอนแบบปฏิบัติการ 
-  มอบหมายงานและ 
   น าเสนอผลงาน 

-  การสอบข้อเขียน 
-  การสอบปฏิบัติ 
-  การตรวจสอบผลงาน 

PLO6 : สามารถวิเคราะห์และออกแบบ
เกม 

-  สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
-  มอบหมายงานและ 
   น าเสนอผลการศึกษา 
   ค้นคว้า 

-  การน าเสนอผลงาน 
-  การตรวจผลงาน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด

และประเมิน 
PLO7 : สามารถวิเคราะห์และอธิบาย

ประเด็นปัญหาด้านความมั่นคง
สารสนเทศ 

-  สอนแบบสาธิต 
-  สอนโดยใช้ค าถาม 

-  การสอบภาคปฏิบัติ 
-  การสอบข้อเขียน 

PLO8 : สามารถบริหารจัดการ และ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมด้านความ
มั่นคงสารสนเทศกับหน่วยงาน
ได้ 

-  สอนโดยใช้ค าถาม 
-  สอนแบบปฏิบัติการ 
-  สอนแบบบูรณาการ 

-  การสอบข้อเขียน 
-  การตรวจผลงาน 
-  การสอบภาคปฏิบัติ 

PLO9 : ฝึกปฏิบัติการสร้างนวัตกรรม
ดิจิทัล 

-  สอนแบบบูรณาการ 
-  สอนแบบโครงงาน 

-  การน าเสนอผลงาน 
-  การตรวจสอบผลงาน 
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

มาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาพื้นฐาน    
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2558 (TQF : HEd.) ของ 5 ด้าน มีดังนี้ 
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญต่อการด ารงตนและ 

การปฏิบัติงาน มีการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 
4) มีศิลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจติใจ 
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  

   1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมี 

การฝึกฝนทักษะทางปัญญา 
  2) ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
  3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา  
   กรุณาและความเสียสละ 
  4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
  5) จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน 
  6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
  7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
  8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 9) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

1.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา 
2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
6) ประเมินจากการแต่งกาย 
7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อค้นพบ  
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2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เป็นพื้นฐานชีวิต 

2) มีความรอบรู้  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา  และน ามาประยุกต์ใช้
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   

3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ  หรือ

ระดับนานาชาติ 
  2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้ 

1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติมและการน าเสนอผลการศึกษา 
 3) จัดกิจกรรมค่าย เพ่ือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน 
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์ 
  อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ปัญหาจาก

สถานการณ์จริง 
6) การสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) เช่น Course 

Management System: CMS Learning Management System: LMS 
7) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้ 
   1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
   2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 
   3) ประเมินจากงานรายงานที่มอบหมาย 
   4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง 
   5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 
   6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆ ตามเกณฑ์

ที่ก าหนดของแต่ละรายวิชา 
7) ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 
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3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลผลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
3) สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมใน

การแก้ปัญหา 
  3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง 
2) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่

ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์

ท ารายงาน 
 4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  

โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 

 2) ประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานและการแก้ปัญหาจากการฝึกปฏิบัติจริง 
   3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน 
   4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า 
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4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ของกลุ่มท้ังในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน  
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่าง

เหมาะสม 
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

  4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

   1) กิจกรรมค่าย เพ่ือส่งเสริมการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า และการเป็น
สมาชิกกลุ่ม 

   2) ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือส่งเสริม 
      ทักษะการอยู่ในสังคม 
   3) ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
   4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับในงานกลุ่ม 
   5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่งสิทธิเสรีภาพ

ของตนเองและผู้อ่ืน 
   6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝึกการยอมรับความ 
    คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล 
   7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
   8) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
   1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา 
   2) ประเมินพฤติกรรมการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
   3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
   4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม 
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5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิธีกรองเพ่ือก าจัด
ผลลัพธ์ รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์  
การปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน 

2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสารสันทนาการและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็นการประชุม
ทางไกล (video-conferenceing) ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอปพลิเคชันที่เป็น
ประโยชน์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ตและน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3) สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้หลักการพ้ืนฐานได้ตามค าแนะน าและ
สามารถทดลองท าได้ 

4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน 
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ 

5) สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม 

6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
  5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สอนโดยการก าหนดปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจแก้ปัญหา 
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน 
4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้

ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติ น าไปใช้แก้ปัญหา 
5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
6) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
7) กิจกรรมการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) เช่น Course 

Management System: CMS Learning Mamagement System: LMS 
  5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน 
   2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 
   3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ  

4) ประเมินผลการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  

 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1.คุณ 
ธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะ
ทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย (ถ้ามี) 

PLO1 : สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และทักษะที่จ าเป็น
และน ามาประยุกต์ ใช้ในการท างานในสาขา       

PLO2 : สามารถออกแบบนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์       
PLO3 : สามารถสร้างนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์       
PLO4 : สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ได้อย่าง

เหมาะสม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1.คุณ 
ธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะ
ทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย (ถ้ามี) 

PLO5 : สามารถสร้างนวัตกรรมหรือชิ้นงานโดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ได้       
PLO6 : สามารถวิเคราะห์และออกแบบเกม       
PLO7 : สามารถวิเคราะห์และอธิบายประเด็นปัญหาด้านความมั่นคง

สารสนเทศ 
      

PLO8 : สามารถบริหารจัดการ และประยุกต์ใช้โปรแกรมด้านความ
มั่นคงสารสนเทศกับหน่วยงานได้ 

      

PLO9 : ฝึกปฏิบัติซอฟต์แวร์นวัตกรรมดิจิทัล       
หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ์ √ ในช่องผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง( )  

รายวิชา/ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                          

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                          

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป                          

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ                          

2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                          

2220520 ภาษาไทยเพื่อกจิธุระ                          

2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์                          

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน                          

2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม                          

2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวตั                          

3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร                          
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รายวิชา/ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                          

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ                          

2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปจัจุบัน                          

2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง                          

2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                          

3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล                          

3330010  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                          

3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่                          

3330030  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม                          

3330110  การพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                          

4003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชวีิตและอาชีพ                          

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ                          

4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                          

4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขยีว                          

4420310 เคมีในชีวิตประจ าวัน                          

4430110 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ                          
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รายวิชา/ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

4430120 การคิดและการตัดสินใจ                          

4520110 การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาต ิ                          

4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกจิ                          

4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ                          

5600010 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                          

6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน                          

6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                          

6840110 จิตส านึกและวินัยจราจร                          

7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต                          

7003120 ทักษะการคิด                          

8710010 ชีวิตและสุขภาพ                          

 
หมายเหตุ ส ำหรับผู้สอนรำยวิชำใดๆ จ ำเป็นต้องจัดกำรสอนและวัดผลกำรเรียนรู้ (Learning Outcome)ในควำมรับผิดชอบหลัก (จุด )  
โดยต้องน ำไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 
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2 .  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
มาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) ตระหนักในคุณค่า  คุณธรรม และจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและรู้จักการเสียสละ 
  2) มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
  3) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิ์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) ให้ความส าคัญในคุณค่า  คุณธรรม และจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และรู้จักการ
เสียสละ และให้ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
  2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย แต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตาม
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ท าเป็นทีม ที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร และสังคม 
  4) ให้ความส าคัญต่อการเคารพกฏระเบียบต่าง ๆ ขององค์กร โดยผู้สอนประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ด ี
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา 
   2) พิจารณาและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
  3) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
  4) ประเมินการทุจริตในการสอบ 
  5) ประเมินจากการแต่งกาย 

 6) ประเมินการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ 
 2.2 ด้านความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) มีความรู้ด้านหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
  2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่  
  3) สนใจพัฒนาความรู้ความช านาญทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  และสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 
  4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
  5) สามารถประเมินศักยภาพและแนวทางเพ่ือการพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพ 
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  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎี และการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
  2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติม และการน าเสนอผลการศึกษา 
  3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  
  4) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  5) การศึกษาประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา 
  6) ส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินศักยภาพเพ่ือการพัฒนาตนเอง โดยการสอบใบประกาศนียบัตร
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี  และประเมินผลการปฏิบัติ 
  2) การทดสอบย่อย 
  3) ประเมินจากงานที่มอบหมาย 
 4) ประเมินจากความสนใจและรายงานผลการศึกษาท่ีได้ศึกษาจากสถานการณ์จริง 
  5) ประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ  หรือ สหกิจศึกษา 
  6) ประเมินจากการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 
 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างเป็นระบบ สามารถใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ในการแก้ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ 
  2) วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา ความต้องการ และสามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะ
กับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์ 
 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการฝึกปฏิบัติ 
  2) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา 
  3) การศึกษาค้นคว้าและการรายงาน 
  4) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นขั้นตอน   
 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) ประเมินจากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ 
  2) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการสืบค้น วิเคราะห์ และฝึกภาคปฏิบัติ 
  3) ประเมินจากทักษะการศึกษาค้นคว้า ผลงานและการรายงาน 
  4) ประเมินผลจากการท าชิ้นงาน 
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 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) มีความรับผิดชอบการเรียนรู้ และงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
  2) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้ 
  3) แสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
  1) ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการท างานกลุ่ม 
  2) ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
  3) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยเหตุผล 
 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  1) ประเมินจากการรายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน และทักษะการแบ่งหน้าที่การท างาน 
  2) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
  3) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการท างานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์
และสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
  2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
  3) สามารถใช้สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข         
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ฝึกการใช้ เครื่องมือที่ จ าเป็นที่มีอยู่ ในปัจจุบันในการท างาน และประยุกต์ ใช้
คอมพิวเตอร์ 
  2) ฝึกการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการใช้สถิติประยุกต์ 
  3) ฝึกใช้สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ 
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 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ   
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ประเมินจากการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการท างาน และประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
  2) ประเมินจากการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการใช้สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) ประเมินจากการใช้สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ  
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

จ าแนกตามรายวิชา  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสตูร (PLOs)  

 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน            
กลุ่มวิชาแกน          
7011100 นวัตกรรมดิจิทัล และแนวโน้มนวัตกรรมอุบัติใหม่          
7011101 ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรมดิจิทัล          
7011102 คณิตศาสตร์ส าหรับนวัตกรรมดิจิทัล          
7011200 การสื่อสารข้อมูลและความปลอดภัยไซเบอร์          
7011301 การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน          
7012100 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับก าลังพลดิจิทัล          
7013100 การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์          
7013101 ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัล          
7013300 การวิเคราะห์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์          
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาบังคับ          
แขนง  ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์          
7142100 ปัญญาประดิษฐ์          
7142101 คณิตศาสตร์ส าหรับปัญญาประดิษฐ์          
7142300 วิศวกรรมฝังตัว          
7142302 การพัฒนาซอฟต์แวร์          
7142400 เทคโนโลยีเครือข่ายยุคใหม่และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง          
7142500 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย          
7142600 เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบชาญฉลาด          
7143100 หัวข้อพิเศษด้านระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์            
7143300 การพัฒนาโมบายเว็บแอปพลิเคชัน          
7143900 สัมมนาระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์            
7144900 โครงงานระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์            
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเลือก           
แขนง  ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์          
7142301 การออกแบบและสร้างอากาศยานไร้คนขับ          
7142303 การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์          
7142501 การควบคุมอัจฉริยะ          
7143101 ธุรกิจตามแนวทางสตาร์ทอัพ          
7143102 การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ          

7143103 
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม
ดิจิทัล 

         

7143104 ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง          
7143301 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย          
7143302 เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ           
7143303 การประยุกต์ใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ          
7143304 การทดสอบนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์          

7143305 
การประกันคุณภาพและมาตรฐานของนวัตกรรมดิจิทัลและ
ซอฟต์แวร์ 

         

7143500 การคิดในยุคดิจิทัล          
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเลือก           
แขนง  ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์          
7143501 นวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยดิจิทัล          
7143502 เทคโนโลยีคลาวด์          
7143700 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์           
7143701 ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเกษตร          
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน   กลุ่มวิชาบังคับ          
แขนง  ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม          
7151100 นวัตกรรมและการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์          
7151700 การออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้          
7152500 ดิจิทัลคอมเมิร์ซส าหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์          
7152502 การวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์          
7153400 แพลตฟอร์มดิจิทัล          
7153700 การสร้างสรรค์ภาพและเสียงดิจิทัล          
7153701 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับพัฒนาเกม          
7153703 หลักการออกแบบองค์ประกอบเกม          
7153706 ทฤษฏีเกมและการตัดสินใจ          
7153900 สัมมนาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์และเกม 1          
7154900 สัมมนาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์และเกม 2          
 
 
 
 
 

 



76 

 

 

 

76 

 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเลือก          
แขนง  ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม          
7152300 การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพ          
7152501 ยุทธศาสตร์นวัตกรรมสื่อดิจิทัลและเครือข่ายสังคมออนไลน์          
7152600 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล          
7152700 ความฉลาดทางดิจิทัล          
7152701 จินตทัศน์ข้อมูล          
7152702 การบริหารสื่อดิจิทัลส าหรับองค์กรดิจิทัล          
7153100 การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์          
7153702 การประยุกต์ใช้ดิจิทัลคอนเทนต์และเกมกับการศึกษา          
7153704 การออกแบบระดับการเล่นในเกม          
7153705 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์          
7153901 หวัข้อพิเศษทางเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์และเกม          
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน   กลุ่มวิชาบังคับ          
แขนง  ความม่ันคงสารสนเทศ          
7161101 ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและไซเบอร์          
7161300 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายและโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต          
7162101 คณิตศาสตร์ส าหรับนักคอมพิวเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ 3(1-2-6)           
7162500 เทคโนโลยีบล็อกเชน          
7162502 วิทยาการรหัสลับ          
7162503 การออกแบบและการบริหารเครือข่าย          
7162504 การจัดการความเสี่ยง                
7163303 การวิเคราะห์สารสนเทศ          
7163500 ทักษะเครือข่ายและความม่ันคงสารสนเทศ          
7163501 การจัดการศูนย์เฝ้าระวังและปฏิบัติการความม่ันคง

สารสนเทศ 
         

7163502    ระบบรับ/ให้บริการ          
7163503 ไวรัสคอมพิวเตอร์และการกู้แฟ้ม               
7163900 สัมมนาความมั่นคงสารสนเทศ          
7164900 โครงงานทางด้านความมั่นคงสารสนเทศ          
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเลือก          
แขนง  ความม่ันคงสารสนเทศ          
7162100 การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ          
7162300 การตรวจค้นและป้องกันอาชญากรรมดิจิทัล          
7162501 ความมั่นคงปลอดภัยการประมวลผลแบบคลาวด์          
7162600 ความมั่นคงในระบบฐานข้อมูล          
7163400 ความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์          
7163600 มาตรฐานระบบสารสนเทศ               
7163901 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ          
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          

7014800 
การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์หรือฝึกสหกิจศึกษา 
ด้านนวัตกรรมดิจิทัล 

         

7014801 การฝึกประสบการณ์ด้านนวัตกรรมดิจิทัล          
7014802 สหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมดิจิทัล          
 
หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ์  หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของผู้เรียนให้บรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร (PLOs) จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 

แขนง  ระบบดิจิทลัและปัญญาประดิษฐ ์
 

ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

ชั้นปีที่ 1  
7011100 นวัตกรรมดิจิทัลและแนวโน้มนวัตกรรมอุบัติใหม่        3 (2-2-5)  U  Ap        
7011101 ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรมดิจิทัล 3 (1-2-6) U  Ap         
7011102 คณิตศาสตร์ส าหรับนวัตกรรมดิจิทัล 3 (2-2-5)  U  Ap        
7011200 การสื่อสารข้อมูลและความปลอดภัยไซเบอร์ 3 (2-2-5)  U  Ap        
7011301 การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน 3 (2-2-5) U  Ap         
ชั้นปีที่ 2  
7012100 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับก าลังพลดิจิทัล 3 (1-2-6)  U  Ap        
7142100 ปัญญาประดิษฐ์ 3 (2-2-5) U  Ap         
7142300 วิศวกรรมฝังตัว 3 (2-2-5)  U  Ap        

7142400 
เทคโนโลยีเครือข่ายยุคใหม่และอินเทอร์เน็ตในทุก
สรรพสิ่ง 

3 (2-2-5) 
U  Ap         

7142600 เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบชาญฉลาด 3 (2-2-5) U  Ap         
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ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

ชั้นปีที่ 2  
7142500 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 3 (2-2-5)  U  Ap        
7142101 คณิตศาสตร์ส าหรับปัญญาประดิษฐ์ 3 (1-2-6)  U  Ap        
7142301 การออกแบบและสร้างอากาศยานไร้คนขับ        3 (2-2-5)  U  Ap        
7142302 การพัฒนาซอฟต์แวร์    3 (2-2-5)  U  Ap        
7142303 การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 3 (2-2-5)  U  Ap        
ชั้นปีที่ 3  
7013100 การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)   U Ap C       
7013101 ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัล    3 (2-2-5)   U Ap C       
7013300 การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์     3 (2-2-5)  U  Ap        

7143100 
หัวข้อพิเศษด้านระบบดิจิทัลและ
ปัญญาประดิษฐ์   

3 (2-2-5) 
U An         

7143101 ธุรกิจตามแนวทางสตาร์ทอัพ  3 (2-2-5)  U, Ap        
7143102 การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ 3 (2-2-5)  U, Ap        

7143103 
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นส าหรับ
ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัล 

3 (2-2-5) 
 U, Ap        

7143104 ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง 3 (2-2-5)  U, Ap        
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ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ านวน

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
ชั้นปีที่ 3  
7143300 การพัฒนาโมบายเว็บแอปพลิเคชัน  3 (2-2-5)   U Ap C       
7143301 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย 3 (2-2-5)  U  Ap        
7143302 เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ  3 (2-2-5)  U, Ap        

7143303 การประยุกต์ใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 
3 (2-2-5) 

   
U, Ap, 
Am, E 

     

7143304 การทดสอบนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์  3 (2-2-5)  U, Ap        

7143305 
การประกันคุณภาพและมาตรฐานของ
นวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์ 

3 (2-2-5) 
 U, Ap        

7143500 การคิดในยุคดิจิทัล   3 (2-2-5)  U  Ap        

7143501 นวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยดิจิทัล  
3 (2-2-5) 

  
U, 

Ap,An 
      

7143502 เทคโนโลยีคลาวด์ 3 (2-2-5)  U, Ap        
7143700 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์  3 (2-2-5)   U Ap C       
7143701 ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเกษตร 3 (2-2-5)  U  Ap        
7143900 สัมมนาระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์   3 (2-2-5) U An         
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ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

ชั้นปีที่ 4  
7144900 โครงงานระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์   3 (2-2-5) 

   
U Ap 
C E 

     

7014800 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์ 
หรือฝึกสหกิจศึกษานวัตกรรมดิจิทัล 

1 (0-60-0) 
U  Ap         

7014801 การฝึกประสบการณ์ด้านนวัตกรรมดิจิทัล 6(0-450-0) Ap An E         
7014802 สหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมดิจิทัล 6(0-600-0) Ap An E         
หมายเหตุ:   ระบุในช่องของ PLOs ด้วยสัญลักษณ์ R: Remembering, U: Understanding, Ap: Applying, An: Analyzing, E: Evaluating, C: Creating ตาม “Cognitive Domain” ระดับ
ต่าง ๆ จากการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy และส าหรับ Psychomotor Domain (Skill) ใช้สัญลักษณ์ S, Affective Domain (Attitude) ใช้สัญลักษณ์ At 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร (PLOs) จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 

แขนง  ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม 
ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ านวน

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
ชั้นปีที่ 1  
7011100 นวัตกรรมดิจิทัล และแนวโน้มนวัตกรรมอุบัติใหม่ 3 (2-2-5) R U Ap         
7011101 ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรมดิจิทัล 3 (1-2-6) R U Ap         
7011102 คณิตศาสตร์ส าหรับนวัตกรรมดิจิทัล 3 (2-2-5) R U Ap         
7011200 การสื่อสารข้อมูลและความปลอดภัยไซเบอร์ 3 (2-2-5) R U         
7013300 การวิเคราะห์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 3 (2-2-5)     R U Ap     
7151100 นวัตกรรมและการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ 3 (2-2-5)     R U Ap     
7151700 การออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ใช้ 
3 (2-2-5) 

    U Ap     
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ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ านวน

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
ชั้นปีที่ 2  
7012100 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับก าลังพลดิจิทัล 3 (1-2-6) R U Ap         
7011301 การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน 3 (2-2-5) R U    R U Ap  An E   
7152600 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 3 (2-2-5)     U Ap     
7152700 ความฉลาดทางดิจิทัล 3 (2-2-5) R U Ap     C    
7152701 จินตทัศน์ข้อมูล 3 (2-2-5)     R U Ap     
7152702 การบริหารสื่อดิจิทัลส าหรับองค์กรดิจิทัล 3 (2-2-5)       An E An E  
7153706 ทฤษฏีเกมและการตัดสินใจ 3 (2-2-5)      U Ap    
7152500 ดิจิทัลคอมเมิร์ซส าหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3 (2-2-5)     R U Ap     
7152502 การวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3 (2-2-5)     An E     
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ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

ชั้นปีที่ 3  
7013100 การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) R U Ap         
7013101 ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัล 3 (2-2-5)     R U Ap     
7152300 การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพ 3 (2-2-5)     R U Ap     
7152501 ยุทธศาสตร์นวัตกรรมสื่อดิจิทัลและเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ 
3 (2-2-5) 

    An E     

7153100 การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

3 (2-2-5) 
R U Ap      R U Ap   

7153400 แพลตฟอร์มดิจิทัล 3 (2-2-5)     R U Ap     
7153700 การสร้างสรรค์ภาพและเสียงดิจิทัล 3 (2-2-5)     R U Ap C    
7153701 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับพัฒนาเกม    3 (2-2-5)  R U R U Ap R U Ap  C    
7153702 การประยุกต์ใช้ดิจิทัลคอนเทนต์และเกมกับ

การศึกษา 
3 (2-2-5) 

    R U Ap     

7153703 หลักการออกแบบองค์ประกอบเกม 3 (2-2-5)  U Ap        
7153704 การออกแบบระดับการเล่นในเกม 3 (2-2-5)  U Ap        
7153705 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)      U Ap    
7153900 สัมมนาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์และเกม 1 3 (2-2-5) R U Ap        C 
7153901 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์และ

เกม 
3 (2-2-5) 

R U Ap        C 
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ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ านวน

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
ชั้นปีที่ 4  
7014800 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์หรือฝึกสห

กิจศึกษาด้านนวัตกรรมดิจิทัล 
1 (0-60-0) 

        Ap 

7014801 การฝึกประสบการณ์ด้านนวัตกรรมดิจิทัล 6 (0-450-0)         Ap 
7014802 สหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมดิจิทัล 6 (0-600-0)         Ap 
7154900 สัมมนาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์และเกม 2 3 (2-2-5) Ap        C 
หมายเหตุ:   ระบุในช่องของ PLOs ด้วยสัญลักษณ์ R: Remembering, U: Understanding, Ap: Applying, An: Analyzing, E: Evaluating, C: Creating ตาม “Cognitive Domain” ระดับ
ต่าง ๆ จากการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy และส าหรับ Psychomotor Domain (Skill) ใช้สัญลักษณ์ S, Affective Domain (Attitude) ใช้สัญลักษณ์ At 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร (PLOs) จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 

แขนง  ความมั่นคงสารสนเทศ 
ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ านวน

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
ชั้นปีที่ 1  
7011100 นวัตกรรมดิจิทัล และแนวโน้มนวัตกรรมอุบัติใหม่ 3 (2-2-5) R U         
7011101 ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรมดิจิทัล 3 (1-2-6) R U         
7011102 คณิตศาสตร์ส าหรับนวัตกรรมดิจิทัล 3 (2-2-5) R U         
7011200 การสื่อสารข้อมูลและความปลอดภัยไซเบอร์ 3 (2-2-5) R U         
7013300 การวิเคราะห์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 3 (2-2-5) R U Ap         
7161100 ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและไซเบอร์ 3 (2-2-5) R U        U  Ap    
7161300 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายและ 

โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต 
3 (2-2-5) R U   

     
U  Ap  
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ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

ชั้นปีที่ 2  
7011301 การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน 3 (2-2-5)       U  Ap U  Ap An  
7012100 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับก าลังพลดิจิทัล 3 (1-2-6) R U          
7162100 การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ 3 (2-2-5)       U  Ap U  Ap An  
7162300 การตรวจค้นและป้องกันอาชญากรรมดิจิทัล 3 (2-2-5)       U  Ap U  Ap An  
7162500 เทคโนโลยีบล็อกเชน 3 (2-2-5)       U  Ap U  Ap An  
7162101 คณิตศาสตร์ส าหรับนักคอมพิวเตอร์และ

เรขาคณิตวิเคราะห์ 
3 (1-2-6) 

      
U  Ap U  Ap An 

 

7162502 วิทยาการรหัสลับ 3 (2-2-5)       U  Ap U  Ap An  
7162503 การออกแบบและการบริหารเครือข่าย 3 (2-2-5)       U  Ap U  Ap An  
7162504 ระบบรับ/ให้บริการ. 3(2-2-5) U  Ap      U  Ap An   
7162600 ความมั่นคงในระบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5)       U  Ap U  Ap An  
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ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

ชั้นปีที่ 3  
7013100 การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)        R U Ap  
7013101 ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัล 3 (2-2-5)         R U AP  
7163300 การวิเคราะห์สารสนเทศ 3 (2-2-5)        U Ap An    
7163400 ความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-2-5)        U Ap An    
7163500 ทักษะเครือข่ายและความม่ันคงสารสนเทศ 3 (2-2-5)        U Ap An    
7163501 การจัดการศูนย์เฝ้าระวังและปฏิบัติการความ

มั่นคงสารสนเทศ  
3 (2-2-5)  

     
 U Ap An   

 

7163502   การจัดการความเสี่ยง 3(2-2-5)  U  Ap     U Ap An    
7163503 ไวรัสคอมพิวเตอร์และการกู้แฟ้ม      3(2-2-5)  U  Ap     U Ap An    
7163600 มาตรฐานระบบสารสนเทศ      3 (2-2-5)        U Ap An    
7163900 สัมมนาความมั่นคงสารสนเทศ 3 (2-2-5)        U Ap An    
7163901 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ  3 (2-2-5)        U Ap An    
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ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

ชั้นปีที่ 4  
7014800 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์ 

หรือฝึกสหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมดิจิทัล 
1 (0-60-0) 

        
U  Ap 
An  E 

7014801 การฝึกประสบการณ์ด้านนวัตกรรมดิจิทัล 6 (0-450-0) 
        

U  Ap 
An  E 

7014802 
 

สหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมดิจิทัล 6 (0-600-0) 
        

U  Ap 
An  E  

7164900 โครงงานทางด้านความมั่นคงสารสนเทศ 3 (2-2-5) 
        

U  Ap 
An  E  

หมายเหตุ:   ระบุในช่องของ PLOs ด้วยสัญลักษณ์ R: Remembering, U: Understanding, Ap: Applying, An: Analyzing, E: Evaluating, C: Creating ตาม “Cognitive Domain” ระดับ
ต่าง ๆ จากการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy และส าหรับ Psychomotor Domain (Skill) ใช้สัญลักษณ์ S, Affective Domain (Attitude) ใช้สัญลักษณ์ At 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะ
ทางปญัญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

กลุ่มวชิาแกน 

7011100 นวัตกรรมดิจิทัล และแนวโน้มนวัตกรรมอุบัติ
ใหม่ 

                

7011101 ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรมดิจิทัล                 

7011102 คณิตศาสตร์ส าหรับนวัตกรรมดิจิทัล                 

7011200 การสื่อสารข้อมูลและความปลอดภัยไซเบอร์                 

7011301 การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน                 

7012100 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับก าลังพลดิจิทัล                  

7013100 การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์                 

7013101 ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัล                 

7013300 การวิเคราะห์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู้  

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

แขนง  ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาบังคับ 
7142100 ปัญญาประดิษฐ์                 

7142101 คณิตศาสตร์ส าหรับปัญญาประดิษฐ์                 

7142300 วิศวกรรมฝังตัว                 

7142302 การพัฒนาซอฟต์แวร์                 

7142400 เทคโนโลยีเครือข่ายยุคใหม่และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง                 

7142500 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย                 

7142600 เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบชาญฉลาด                 

7143100 หัวข้อพิเศษด้านระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์                   

7143300 การพัฒนาโมบายเว็บแอปพลิเคชัน                 

7143900 สัมมนาระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์                   

7144900 โครงงานระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์                   
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู้  

3. ทักษะ
ทางปญัญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

แขนง  ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเลือก 
7142301 การออกแบบและสร้างอากาศยานไร้คนขับ                 

7142303 การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์                 

7142501 การควบคุมอัจฉริยะ                 

7143101 ธุรกิจตามแนวทางสตาร์ทอัพ             

7143102 การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ            

7143103 
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม
ดิจิทัล 

            

7143104 ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง            

7143301 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย           

7143302 เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ            

7143303 การประยุกต์ใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ            

7143304 การทดสอบนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์             
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู้  

3. ทักษะ
ทางปญัญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

แขนง  ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเลือก 

7143305 
การประกันคุณภาพและมาตรฐานของนวัตกรรมดิจิทัลและ
ซอฟต์แวร์ 

            

7143500 การคิดในยุคดิจิทัล                 

7143501 นวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยดิจิทัล                 

7143502 เทคโนโลยีคลาวด์                 

7143700 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์                  

7143701 ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเกษตร                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู้  

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

แขนง  ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม  
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาบังคับ 
7151100 นวัตกรรมและการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์                 

7151700 การออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้                 

7152500 ดิจิทัลคอมเมิร์ซส าหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์                  

7152502 การวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์                  

7153400 แพลตฟอร์มดิจิทัล                  

7153700 การสร้างสรรค์ภาพและเสียงดิจิทัล                 

7153701 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับพัฒนาเกม                 

7153703 หลักการออกแบบองค์ประกอบเกม                 

7153706 ทฤษฏีเกมและการตัดสินใจ                 

7153900 สัมมนาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์และเกม 1                  

7154900 สัมมนาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์และเกม 2                  
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู้  

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

แขนง  ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเลือก 
7152300 การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพ                 

7152501 ยุทธศาสตร์นวัตกรรมสื่อดิจิทัลและเครือข่ายสังคมออนไลน์                  

7152600 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล                 

7152700 ความฉลาดทางดิจิทัล                 

7152701 จินตทัศน์ข้อมูล                 

7152702 การบริหารสื่อดิจิทัลส าหรับองค์กรดิจิทัล                 

7153100 การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์                 

7153702 การประยุกต์ใช้ดิจิทัลคอนเทนต์และเกมกับการศึกษา                  

7153704 การออกแบบระดับการเล่นในเกม                 

7153705 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์                 

7153901 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์และเกม                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู้  

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

แขนง  ความม่ันคงสารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาบังคับ 
7161101 ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและไซเบอร์                 

7161300 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายและโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต                  

7162500 เทคโนโลยีบล็อกเชน                  

7162101 คณิตศาสตร์ส าหรับนักคอมพิวเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์                 

7162502 วิทยาการรหัสลับ                  

7162503 การออกแบบและการบริหารเครือข่าย                  

7163300 การวิเคราะห์สารสนเทศ                  

7163500 ทักษะเครือข่ายและความม่ันคงสารสนเทศ                  

7163501 
การจัดการศูนย์เฝ้าระวังและปฏิบัติการความมั่นคง
สารสนเทศ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู้  

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

แขนง  ความม่ันคงสารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาบังคับ 
7163900 สัมมนาความมั่นคงสารสนเทศ                 

7164900 โครงงานทางด้านความมั่นคงสารสนเทศ                 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเลือก 
7162100 การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ              

7162300 การตรวจค้นและป้องกันอาชญากรรมดิจิทัล                

7162501 ความมั่นคงปลอดภัยการประมวลผลแบบคลาวด์                 

7163502 ระบบรับ/ให้บริการ                 

7163503 ไวรัสคอมพิวเตอร์และการกู้แฟ้ม                      

7162504 การจัดการความเสี่ยง                 

7162600 ความมั่นคงในระบบฐานข้อมูล             

7163400 ความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์             

7163600 มาตรฐานระบบสารสนเทศ         

7163901 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะ
ทางปญัญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

7014800 
การเตรยีมความพร้อมฝึกประสบการณ์หรือฝึกสหกิจศึกษา
ด้านนวัตกรรมดิจิทัล  

                

7014801 การฝึกประสบการณ์ด้านนวัตกรรมดิจิทัล                 

7014802 สหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมดิจิทัล                 
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ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ชั้นป ี รายละเอียด 
1 มีความรู้ความเข้าใน และสามารถ สืบค้นข้อมูล ด้านนวัตกรรมดิจิทัลได้ 

สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และทักษะที่จ าเป็นและน ามาประยุกต์ ใช้ในการ
ท างานในสาขา 

2 มีทักษะในการปฎิบัติ การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมดิจทัล เช่น สามารถออกแบบนวัตกรรมดิจิทัลและ
ปัญญาประดิษฐ์ สามารถสร้างนวัตกรรมหรือชิ้นงานโดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ได้ สามารถบริหาร
จัดการ และประยุกต์ใช้โปรแกรมด้านความมั่นคงสารสนเทศกับหน่วยงานได้ 

3 สามารถพัฒนา สร้างนวัตกรรมดิจิทัล เช่น สามารถออกแบบนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 
สามารถวิเคราะห์และออกแบบเกม สามารถน าความรู้ที่มี ประยุกต์ใช้ในการรักษาข้อมูล และ
ป้องกันภัย ตระหนักและเข้าใจในการท างานเรื่องด้านความมั่นคงสารสนเทศกับหน่วยงานได้ 

4 สามารถบริการจัดการ ประยุกต์ระบบโปรแกรม และการใช้งานด้านนวัตกรรมดิจิทัลให้กับองค์กร
หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ เช่น สามารถใช้ความรู้ด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ในหน่วยงานได้  สามารถออกแบบและพัฒนาเกมได้ สามารถน าความรู้ที่มี 
ประยุกต์ใช้ในการรักษาข้อมูล และป้องกันภัย ตระหนักและเข้าใจในการท างานเรื่องด้านความ
มั่นคงสารสนเทศกับหน่วยงานได้ 
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แขนง  ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 

ชั้นปีที่  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปี

การศึกษา 

หมายเหตุ 

ชั้นปีที่ 1 PLO1 สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้เทคโนโลยี   ใหม่ ๆ 
และทักษะที่จ าเป็นและน ามาประยุกต์ ใช้ในการ
ท างานในสาขา 

1.  สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้ 
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 PLO2 สามารถออกแบบนวัตกรรมดิจิทัลและ
ปัญญาประดิษฐ์ 

2. สามารถสืบค้นสร้างนวัตกรรม
ทางด้านปัญญาประดิษฐ์บนพื้นฐาน
ระบบดิจิทัล 

ชั้นปีที่ 2 PLO1 สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้เทคโนโลยี   ใหม่ ๆ 
และทักษะที่จ าเป็นและน ามาประยุกต์ ใช้ในการ
ท างานในสาขา 

1.  สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้ 
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 PLO2 สามารถออกแบบนวัตกรรมดิจิทัลและ
ปัญญาประดิษฐ์ 

1. สามารถออกแบบวัตกรรม
ทางด้านปัญญาประดิษฐ์บนพื้นฐาน
ระบบดจิิทัล 

ชั้นปีที่ 3 PLO2 สามารถออกแบบนวัตกรรมดิจิทัลและ
ปัญญาประดิษฐ์ 

1.  สามารถศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง
เฉพาะทางทางด้านปัญญาประดิษฐ์
บนพื้นฐานระบบดิจิทัล 

 PLO3 สามารถสร้างนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 2.  สามารถออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมทางด้านปัญญาประดิษฐ์
บนพืน้ฐานระบบดิจิทัล 

ชั้นปีที่ 4 PLO4 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
นวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 

1. สามารถใช้ความรู้ด้านนวัตกรรม
ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ วิเคราะห์ 
แก้ปัญหา ในหน่วยงานได้ 

 PLO9 ฝึกปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล 1.  เตรียมฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพในสถานประกอบการ 
2.  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
หรือสหกิจศึกษาในสถาน 
ประกอบการ 
3.  จัดสัมมนาน าเสนอผลการฝึก 
ประสบการณ์ภาคสนามและ 
โครงงานที่ท า 

 



103 

 

แขนง  ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม 

ชั้นปีที่  
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือ

สิ้นปีการศึกษา 
หมายเหตุ 

ชั้นปีที ่1 PLO1 สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้เทคโนโลยีใหม่ 
ๆ และทักษะที่จ าเป็นและน ามาประยุกต์ ใช้
ในการท างานในสาขา 

1.  สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้ 
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 PLO5 สามารถสร้างนวัตกรรมหรือชิ้นงานโดยใช้
ดิจิทัลคอนเทนต์ได้ 

1.  ศึกษาเก่ียวกับดิจิทัลคอนเทนต์ 

ชั้นปีที่ 2 PLO5 สามารถสร้างนวัตกรรมหรือชิ้นงานโดยใช้
ดิจิทัลคอนเทนต์ได้ 

1.  สามารถสื่อสารเนื้อหาคอนเทนต์ 
บนโซเชียลมีเดียได้ 
2.  สามารถประยุกต์ใช้ดิจิทัลคอนเทนต์
ในการสร้างนวัตกรรมหรือชิ้นงานได้ 

ชั้นปีที่ 3 PLO1 สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้เทคโนโลยีใหม่ 
ๆ และทักษะที่จ าเป็นและน ามาประยุกต์ใช้
ในการท างานในสาขา 

1.  สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับดิจิทัลคอนเทนต์
และเกมได้ 

 PLO6 สามารถวิเคราะห์และออกแบบเกม 1.  ศึกษาหลักการปัญญาประดิษฐ์ส าหรับ
สร้างเกม 
2.  สามารถออกแบบและพัฒนาเกมได้ 

ชั้นปีที่ 4 PLO6 สามารถวิเคราะห์และออกแบบเกม 1.  ศึกษาหลักการปัญญาประดิษฐ์ส าหรับ
สร้างเกม 
2.  สามารถออกแบบและพัฒนาเกมได้ 

 PLO9 ฝึกปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล 1.  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในสถานประกอบการ 
2.  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ 
สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
3.  จัดสัมมนาน าเสนอผลการฝึก 
ประสบการณ์ภาคสนามและ 
โครงงานที่ท า 
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แขนง  ความม่ันคงสารสนเทศ 

ชั้นปีที่  
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือ

สิ้นปีการศึกษา 
หมายเหตุ 

ชั้นปีที่ 1 PLO1 สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ และทักษะที่จ าเป็นและน ามา
ประยุกต์ ใช้ในการท างานในสาขา 

1.  สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้ภาษาอังกฤษ
เฉพาะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 PLO7 มีทักษะด้านความมั่นคงสารสนเทศ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2.  ศึกษาหลักการและทฤษฏีความมั่นคง
สารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ชั้นปีที่ 2 PLO7 มีทักษะด้านความมั่นคงสารสนเทศ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

1.  สามารถ สืบ ค้นหา ป้องกัน และรักษา
ข้อมูล ด้านความมั่นคงสารสนเทศได้ 

 PLO8 สามารถบริหารจัดการ และประยุกต์ใช้
โปรแกรมด้านความมั่นคงสารสนเทศกับ
หน่วยงานได้ 

2.  สามารถใช้โปรแกรม บริหารจัดการ 
ป้องกัน และรักษาข้อมูล ด้านความมั่นคง
สารสนเทศได้ 

ชั้นปีที่ 3 PLO8 สามารถบริหารจัดการ และประยุกต์ใช้
โปรแกรมด้านความมั่นคงสารสนเทศกับ
หน่วยงานได้ 

1.  สามารถน าความรู้ที่มี ประยุกต์ใช้ในการ
รักษาข้อมูล และป้องกันภัย ตระหนักและ
เข้าใจในการท างานเรื่องด้านความมั่นคง
สารสนเทศกับหน่วยงานได้ 

ชั้นปีที่ 4 PLO8 สามารถบริหารจัดการ และประยุกต์ใช้
โปรแกรมด้านความมั่นคงสารสนเทศกับ
หน่วยงานได้ 

1.  สามารถน าความรู้ที่มี ประยุกต์ใช้ในการ
รักษาข้อมูล และป้องกันภัย ตระหนักและ
เข้าใจในการท างานเรื่องด้านความมั่นคง
สารสนเทศกับหน่วยงานได้ 

 PLO9 ฝึกปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล 1.  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในสถานประกอบการ 
2.  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ 
สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
3.  จัดสัมมนาน าเสนอผลการฝึก 
ประสบการณ์ภาคสนามและ 
โครงงานที่ท า  

 



หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย               

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ช) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบในระดับรายวิชา  
 มีการประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

การทวนสอบในระดับหลักสูตร  
1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหม่โดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน 
2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจาก 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน  โครงงาน และ/หรือปัญหา 

พิเศษ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
1) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต   ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน

ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม      

เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  
3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยสอบถามระดับความพึ งพอใจในด้านความรู้          

ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรียน  รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียิ่งขึ้นจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และ
คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 

หมวด 13 ดังนี้ 
 1. มีความประพฤติดี 
 2. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 3. มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 4. สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล 
 5. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
 6. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 
 7. สอบผ่านการประเมินความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นนักศึกษาภาคนอกเวลา
ปกต ิ
 8. นักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตที่จะส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิต 

 



หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1  อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศท่ีประกอบด้วย  

1.1.1 บทบาทหน้าที่ในพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
1.1.2 สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบต่างๆ  
1.1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่างๆของคณะ  
1.1.4 เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและคณะ  
  ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 

 1.2 คณะมอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงโดยมีหน้าที่  
  1.2.1 ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
  1.2.2 ให้ค าแนะน าและร่วมการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอนคู่กับอาจารย์อาวุโส  
  1.2.3 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่  
 1.3 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย  
 1.4 ศึกษาดูงานอบรมในต่างประเทศ  
 1.5 สนับสนุนให้เป็นสมาชิกในหน่วยวิจัย (Research Unit) ของคณะ  
 1.6 ร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในคณะหรือภายนอกคณะและตีพิมพ์ผลงาน  
 1.7 เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
   2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ        
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา  การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ 
  2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
  2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
  2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
  2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  และมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
  2.2.4 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 



หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จะต้องปฏิบัติ

ตามค ารับรองหรือระเบียบข้อบังคับของ สกอ. ซึ่งมีระบบและกลไกการก ากับมาตรฐานดังนี้ 
1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร มีหน้าที่ ก ากับดูแลการบริหารหลักสูตร ด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามพันธกิจหลัก
และงานที่มอบหมายอ่ืน ๆ มีการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษา       
มีการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของหลักสูตรทุกปี และมีหน้าที่ปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี  
โดยน าความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา และมีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มอบหมายกลุ่มวิชาให้อาจารย์สอนตามวิชาชีพและประสบการณ์ 
 1.3 มีการประเมินผลอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การศึกษาของนักศึกษา มีการประเมินผลการศึกษาเพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียน      
การสอน และมีกระบวนการติดตามประสิทธิภาพและผลการเรียนของนักศึกษาทุกชั้นปี 

1.4 มีกระบวนการติดตามประสิทธิภาพและผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 
 
2.  บัณฑิต 
 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้ และภาวการณ์มีงานท า
ของบัณฑิต หลักสูตรท าการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และแจ้ง
ผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมีเกณฑ์คะแนนดังนี้ 
 2.1 สาขาวิชาส ารวจอัตราการมีงานท าของบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล หลังส าเร็จการศึกษา
ภายใน 1 ปี ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
 2.2 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล ในระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 3.5 
(เกณฑ์ดี) จากจ านวนเต็ม 5 และน าข้อมูลมาใช้ประกอบการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้ยังติดตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมเพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาบัณฑิตรุ่นต่อไป 
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3.  นักศึกษา 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา 
 3.1 หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา คือ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
วิทย์-คณิต สายศิลป์-ค านวณ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (เทียบโอน) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองหรือตาม
ดุลยพินิจคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  หรือเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ซ) 
 3.2 หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
  3.2.1 ก าหนดให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นให้กบนักศึกษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
  3.3.2 มีระบบการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา โดยสาขาวิชาจัดอาจารย์ที่
ปรึกษาให้นักศึกษาทุกคน และมหาวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ทราบบทบาท และ
หน้าที่การเป็นที่ปรึกษาทุกปีการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะมีแฟ้มประวัตินักศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นใน
การให้ค าปรึกษา สาขาวิชาจัดให้มีชั่วโมงท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์
  3.3.3 มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถด าเนินการอุทธรณ์ได้ตามระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการลงโทษนักศึกษา พ.ศ. 2564 ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้
ค าแนะน า 
 3.3 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
 
4.  อาจารย์  
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการับอาจารย์ใหม่ 
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบ ทวน
หลักสูตร การบริหารการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่  
  4.1.1 ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี เกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล โดยพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงกับหลักสูตร 
ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน ประสบการณ์วิชาชีพที่เก่ียวข้อง และระดับคะแนนภาษาอังกฤษ 
  4.1.2 มหาวิยาลัยประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติตามก าหนด 
  4.1.3 คณะกรรมการสาขาวิชาทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการสอน 
  4.1.4 เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติซึ่งผ่านการทดสอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแต่งตั้ง
ระเบียบ 
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 4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  4.2.1 การแต่งตั้งและจ้างอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามความต้องการความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ
เท่านั้น และมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามเกณฑ์ สกอ. และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  4.2.2 พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ และพิจารณาเลือกตามประวัติอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านซึ่งการจ้างอาจารย์พิเศษเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามรายวิชานั้น ๆ ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าอย่าง
น้อยหนึ่งภาคการศึกษา โดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้เสนอรายชื่อ 
  4.2.3 อาจารย์พิเศษต้องมีแผนการสอนตามค าอธิบายรายวิชาที่หลักสูตรจัดท าไว้ประกอบการ
สอนและต้องรับการประเมินการสอนของทุกภาคการศึกษา ส าหรับการอนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษอนุมัติท า
โดยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  4.3.1 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน       
การสอน 
  4.3.2 อาจารย์ผู้สอนเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งต่อให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบของหลักสูตรเพ่ือ
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  4.3.3 คณาจารย์มีการประชุมร่วมกันเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยมีกระบวนการสาระส าคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งานซึ่ง
แสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อ
ครบวงรอบการศึกษาหรือไม่เกิน 5 ปี 
 หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงได้ให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ โดย
ค านึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน รวมทั้งค านึงเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ
เน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะ และเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติเพ่ือ
แก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต โดยน าวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ในการ
ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
กับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน อีกทั้ง
ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาต่อไปอีกด้วย 
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 หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยด าเนินการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ ก าหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ ระยะเวลาการด าเนินการทวน
สอบ แนวปฏิบัติกรณีมีประเมินผลสัมฤทธิ์ (เกรด) ผิดปกติ และการรายงานผลการทวนสอบเพ่ือเป็นการ
ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
6.  บคุลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
 6.1 การบริหารงานบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  6.1.1 ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนที่ท าหน้าที่ปฏิบัติการและ
บริหารจัดการควรมีความรู้อย่างต่ าปริญญาตรี  
  6.1.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รับการอบรมให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาปฏิบัติการ โครงสร้างและ    
การบริหารหลักสูตร การจัดเตรียมความพร้อมการสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
เป็นประจ าทุกป ี
 6.2 การบริหารงบประมาณ 
  คณะและสาขาวิชาจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพ่ือจัดซื้อต ารา  สื่อการเรียนการสอน  
โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการและคอมพิวเตอร์  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  นอกจากนั้นได้มีการประสานงาน
กับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อต าราและสื่อการเรียนการสอน 
 6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก         
วิทยบริการเป็นผู้ด าเนินการการบริหารจัดการ  ส่วนระดับคณะและสาขาวิชามีหนังสือ ต าราและวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  ในส่วนของอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมนั้นมีเพียงพอที่จะใช้ใน
การฝึกทักษะที่จ าเป็น แต่ในส่วนของการฝึกทักษะเฉพาะ หรือการวิจัยยังมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติม 
  สถานที่และอุปกรณ์การสอน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีดังรายการต่อไปนี้ 
  1) อาคารเรียน ใช้อาคารเรียนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี        
ซึ่งเป็นอาคาร 6 ชั้น จ านวน 22 ห้องเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องบรรยาย 
   1. ห้องบรรยาย  จ านวน   11 ห้องเรียน  
    -  ห้อง  26204 ความจุ 28 ที่นั่ง   
    -  ห้อง  26501 ความจุ 40 ที่นั่ง   
    -  ห้อง  26502 ความจุ 40 ที่นั่ง   
    -  ห้อง  26503 ความจุ 40 ที่นั่ง   
    -  ห้อง  26504 ความจุ 40 ที่นั่ง   
    -  ห้อง  26505 ความจุ 40 ที่นั่ง   
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    -  ห้อง  26506 ความจุ 30 ที่นั่ง   
    -  ห้อง  26601 ความจุ 20 ที่นั่ง   
    -  ห้อง  26602 ความจุ 40 ที่นั่ง   
    -  ห้อง  26603 ความจุ 40 ที่นั่ง   
    -  ห้อง  26604 ความจุ 30 ที่นั่ง   
   2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน 8  ห้องเรียน  
    -  ห้อง  26201 ความจุ 30 ที่นั่ง  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 30  ชุด 
    -  ห้อง  26202 ความจุ 30 ที่นั่ง  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 30  ชุด 
    -  ห้อง  26203 ความจุ 30 ที่นั่ง  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 30  ชุด 
    -  ห้อง  26204 ความจุ 30 ที่นั่ง  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 30  ชุด 
    -  ห้อง  26206 ความจุ 28 ที่นั่ง  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 28  ชุด 
    -  ห้อง  26301 ความจุ 15 ที่นั่ง  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 13  ชุด 
    -  ห้อง  26402 ความจุ 30 ที่นั่ง  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 30  ชุด 
    -  ห้อง  26403 ความจุ 30 ที่นั่ง  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 30  ชุด 
   3. ห้องศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุง 26401 ความจุ 30 ที่นั่ง     
   4. ห้องปฏิบัติการเครือข่าย 26404 ความจุ 30 ที่นั่ง  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 30 ชุด 
   5. ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมดิจิทัล  26406 ความจุ 14 ที่นัง่  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 14  ชุด 

 
  3)  อุปกรณ์การสอนทั่วไป   ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเพียงพอส าหรับด าเนินการ 
    1.  เครื่องโปรเจคเตอร์ 22  เครื่อง 
    2.  เครื่องวิชวลไลเซอร์ (Visualizer) 22  เครื่อง 
    3.  เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต (A4) 1    เครื่อง 
    4.  เครื่องโรเนียว  1    เครื่อง 
    5. เครื่องเรียงกระดาษ 1 เครื่อง  
    6.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวด า 2    เครื่อง   
    7.  สแกนเนอร์  2    เครื่อง 
    8.  เครื่องเสียงสเตอริโอ 2    ชุด 
    9.  เครื่องเล่น/บันทึกวีดิทัศน์ 1    เครื่อง 
    10.  ไมโครคอมพิวเตอร์                            309  เครื่อง 
    11.  กล้องถ่ายภาพดิจิทัล 2    กล้อง 
    12.  กล้องถ่ายภาพวิดิทัศน์ดิจิทัล 1    กล้อง 
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    13.  ซอฟต์แวร์มีลิขสิทธิ์  
     - ระบบปฏิบัติการ / เครือข่าย 
       Windows 
     - Multi Media 
       Sony Vegas 
      Adobe Master Colleetion CS6 
      Sound Forge Pro 10 
      Camtasia Studio 
      Visual BASIC 
      C, C++, Visual C, C Builder 
      Java 
 
 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเพ่ิมเติม  
ในส่วนของคณะและสาขาวิชา มีการจัดหาวัสดุ- อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 
 6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการประเมินความต้องการใช้ทรัพยากรร่วมกับผู้สอน
อย่างเป็นระบบ และให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาประเมินความต้องการใช้ทรัพยากรร่วมกันมีเจ้าหน้าที่ของ
สาขาวิชาจัดหมวดหมู่พร้อมลงเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ต ารา และสื่อการสอนต่าง ๆ โดยมีการประเมินความ
เพียงพอของทรัพยากรดังนี ้
  1) จัดท าแบบส ารวจความต้องการจากนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนส าหรับการใช้ทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปี 
  2) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือระดมความคิดเห็นและแนวทางการวางแผน
พัฒนาและจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อความต้องการ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน  ติดตาม  และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร      

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  หรือ  
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)      

3.    มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา      

4.   จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน  30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน  60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 

(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา      

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน  หรือ การประเมินผลการเรียนรู้    
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7  ปีท่ีแล้ว  

-     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)  ทุกคน  ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน      
9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง      
10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 ต่อปี 
- - - - - 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

- - -   

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 - - - -  
13. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
- -   - 

14. อื่น ๆ ระบุ. . .       
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 8 9 10 11 11 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 9 10 10 

 

เกณฑ์ประเมิน :  หลกัสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้  ตัวบ่งชี้บังคับ  (ตวับ่งชี้ที่ 1-5) มีผล
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย  และมจี านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกวา่ 80% ของตัวบ่งชี้รวม  
โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

 



หมวดที่ 8  กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยกรรมการบริหารหลักสูตร หลังการสอนวิเคราะห์ผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษาวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา   และรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกลยุทธ์    
การสอน 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรง

ต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอน
ในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร ติดตามประเมิน ความรู้ของ
นักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการ การจัดการเรียนการสอน
ทั้งในภาพรวมและในแต่ละวิชา โดยส ารวจจากนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิต ใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินบริหาร
หลักสูตรที่มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ  
 
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1 การปรับปรุงย่อย/หรือบางรายวิชา 
 ท าได้โดยการรวบรวมข้อมูล การสอบถาม และการประชุมผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์

ประจ าหลักสูตร และนักศึกษา จะท าให้ทราบปัญหาในการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละ
รายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการ
ปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา พร้อมรายงานผลการปรับปรุงต่อ
คณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 

4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
 ให้คณะกรรมการประเมินนั้นทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย

และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น          Non-Credit  
   Basic English 
   การใช้ค า ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะใน
ส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การตอบค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนการใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในสถานการณ์ที่คุ้นเคย เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
   The use of words, sentences, and English grammar basics required in daily life 
particularly in the factual section, introducing oneself and others, the answer questions 
about personal information, as well as the use of English for communication in a familiar 
situation, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 
2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   3 (1-2-6) 
   English in Daily Life  
   การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยอาศัยความ รู้ เบื้องต้นทางไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของค า การเรียงล าดับค า รูปแบบประโยคในกาลพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   Development of listening, speaking, reading, and writing skills by using basic knowledge 
of English grammar, funcation of words, word order, and sentence patterns in basic tense for 
communication in daily life, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป   3 (1-2-6) 
   English in General Situations 
   ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ฟั ง  ก า ร พู ด  ก า ร อ่ า น แ ล ะ ก า ร เขี ย น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เพ่ื อ 
การติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย การใช้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างไวยากรณ์
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills for communication 
in English. Using appropriate vocabularies, idioms, and grammer in both familiar and 
unfamiliar situations, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 
2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ   3 (1-2-6) 
   English in Workplace 
   ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยการใช้ประโยคท่ีมีโครงสร้างที่ซับซ้อน และมีรูปแบบของ
การใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย  
   English in unfamiliar situations. The use of sentences with complex structures and 
forms of formal language use, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 
 
2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3 (1-2-6) 
   Thai for Communication  
   ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่
ฟัง ดูอย่างมีวิจารณาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้น้ าเสียงในการพูกสื่อสาร อ่าน
ออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการ
เขียนมีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
   Use Thai language to communication propertyaccording to the situation. Analye and 
summarize the main points of the story that being heard. Use critical thinking in things that being 
seen, speaking with positive communication on various occasions, and in various language levels. 
Using tones of voice to communicate.  Read aloud according to orthography.  Read for 
comprenension from various types of writing, writing various types of works according to the 
principles of writing, having menners for listeing, speaking, reading and writing, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ      3 (1-2-6) 
   Thai for Specific Purposes 
   การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพต่าง ๆ โดยเน้นการพูดการเขียน
ในโอกาสต่าง ๆ  การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือ
โต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ  การสื่อสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจ รจาทาง
ธุรกิจในสถานการณ์จริง เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   The development of language skills to effectively with occupationfocusing on 
speaking, writing on various occasions, commenting, business negotiations, business letter 
writing, business communication through writing,  writing of the press releases on business, 
business communications and business negotiation in real situations through social media,  
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 
2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์   3 (1-2-6) 
   Thai for Critical thinking  
   หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะการรับสารจาก
การฟัง และการอ่านสามารถน าสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และน าเสนอได้  การฟังเพ่ือจับ
ใจความการฟังเพ่ือการวิเคราะห์การฟังเพ่ือการตีความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงการอ่านเพ่ือจับ
ใจความการอ่านเพ่ือการวิเคราะห์การอ่านเพ่ือการตีความ และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณการสื่อสารในสังคม
ออนไลน์และสถานการณ์จริง เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   The concept of thinking a type of thinking analytical thinking and synthesis 
focusing on data receiving by listening and reading, able to apply the obtained data to word 
the processes of analytical thinking and presentation, listening for comprehension, listening 
for data analysis, listening for interpretation, the use of judgment for listening including 
comprehensive reading, reading for analysis, reading for interpretation and critical reading 
social communication and real situations, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
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 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม   3 (1-2-6) 
   Ethics and Social Responsibility 
   ความหมายและความส าคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผลจริยธรรมชีวิตตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความจริง
ของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มีจริยธรรมทางกาย วาจา และใจ ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา และหลัก
จริยธรรมเพ่ือชีวิตที่ดีงามการพัฒนาปัญญาและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ 
เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและสังคมได้อย่างมีสันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   The meaning and the importance of ethics and corporate social responsibility, 
humans and the use of reason and ethics, understanding and life in accordance with the 
principle of science, philosophy, and religion, ethics concepts, the values and lifestyles 
consistent with the truth of the world and life, the development of their physical, verbal, 
and ethics, as a religious principles and ethical morality for good life, the development of 
intellectual and creative problem solving, the development of life skills in various fields for 
peaceful living together with other people and society, focus on the integrated practice from 
a variety of relevant case studies 
 
2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในสังคมพลวัต   3 (1-2-6) 
   Life skills and personal development in a dynamic world 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ทักษะการเรียนรู้ต่อการด ารงชีวิตปัจจัยพ้ืนฐานของ
พฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและ
บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม  การจัดการภาวะความขัดแย้ง การเสริมสร้างสุขภาวะและ
การแก้ปัญหาในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึ กษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
   Basic knowledge about human behavior, learning skills for life, Fundamentals of 
human behavior in biology, psychology, sociology and ethics, the philosophy for oneself 
learning, personal and personality development, human relations and teamwork, 
management of conflicts and the health promotion, and problem solving skills in the society 
of change, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน    3 (1-2-6) 
   Recreation in Daily Life 
   ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของนันทนาการ ความส าคัญของนันทนาการกับคุณภาพชีวิต 
หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจ าวัน ฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสมกับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพ่ือสร้างความมีคุณค่าในตนเอง รู้จักรักตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   The meaning characteristics and scope of recreation.  The importance of 
recreation and quality of life, Principles of selection of recreational activities in daily life 
Practice recreation activities suitable for body development Mind, emotion, society To 
create self-worth Know yourself And live happily in society, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
 
3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร      3 (1-2-6) 
   Communication Psychology  
   แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสารระหว่างบุคคล 
กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อนกลับของการสื่อสาร โครงสร้างขององค์การที่
สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสารต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน
และการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์การ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ด้วยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับข่าวลือ 
การสร้างแรงจูงใจเพ่ือการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคลจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน เน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   The concepts and process of communication, how to study communications in 
the organization, communication between group and organization, a good messenger and 
reciever, reflections of the communication, the organization structure related to the 
efficiency of communication, the impact of communications on job performance, the job 
satisfaction and organizational commitment including the application of psychological 
knowledge to enhance efficiency in communication that occur in the organization such as 
public relations with the psychological, management of rumors, the motivation to persuade 
and an analysis of personal body language, volunteer for community development, focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   3 (1-2-6) 
   King Wisdom for Local Development 
   ศึกษาแนวคิด หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
ชีวิตประจ าวัน ชุมชนและสังคมตามพระบรมราโชบาย เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
   Royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable development, 
principles of the royal projects, as well as analyze the intelligent learning approach for pilot 
community development based on the king wisdom and including the application of the 
obtained knowledge from the sufficiency economy to solve actual problems in their own 
daily lives and communities focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 
 
2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ  3 (1-2-6) 
   Phetchaburi Study for Entrepreneur 
   ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและชาติพันธุ์ อิทธิพลของ
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อวัฒนธรรม  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อาหาร 
และแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเพชรบุรี  ปัญหาและการใช้แนวทางอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริในการแก้ปัญหาทางสังคม  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น งานช่างเมืองเพชร เนื้อหา 
แรงบันดาลใจ และกระบวนการสร้างงานช่างเมืองเพชรคติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์
ในการสร้างงานช่างเมืองเพชร ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
เช่น ทักษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงานช่าง และฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่างตลอดจนการสืบทอด
วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
   Geography, history of Phetchaburi province and local nearby, tribes and 
ethnicities, the influence of geography and history affecting  on cultural, society, art and 
culture, lifestyle, local wisdom, foods, local attractions, study of the project under the Royal 
Initiative of His Majesty the Kinging Phetchaburi province, problem and the use of the 
approach of the Royal Initiative of His Majesty the King in solving social problems, approach 
for local development, Phetchaburi  craftsmanship, content, inspiration, and the process of 
creating a Phetchaburi’s skilled craftsmanship, the philosophical constructs,  beliefs, wisdom 
and unique in construction of Phetchaburi craftsmanship, the theory and the integrated 
practice from a variety of the relevant case studies such as the appreciation of the craft and 
practice to create the craft as well as cultural and tradition succession of Phetchaburi 
province, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 



 

 

123 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน   3 (1-2-6) 
   Thai Society and the Current ASEAN Community 
   สังคมไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่ านมา  ค่านิยมที่
มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความเป็นผลเมืองของรัฐ วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบ
พลเมือง และระบบการบริหารราชการไทยในปัจจุบันประชาคมอาเชียน กลไกและกฏบัตรอาเชียน วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพ้ืนฐานของประชาคมอาเซียน การพัฒนา
เศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การปรับตัว
ภายในชุมชนอาเซียน สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัว
ของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความ
มั่นคง ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติ
ศึกษาข้อมูล การน าเสนอแนวคิด การพัฒนาองค์ความรู้ ความคิด เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสมวัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยวในบริบทเอเชีย-แปซิฟิก เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
   The Thai social in the past to the present, the governor of Thailand's historical 
past, values oriented public interests, the values of the citizenship, way of democratic 
citizenship, current Thai public administration system, ASEAN community, intercultural 
communication, the mobility of labor, technology and innovation, stability, human trafficking 
problems, drugs, environmental and international relations, learn about the practice in data 
searching,  concepts presentation, knowledge development, ideas, attitudes, and 
appropriated values, culture and tourism in the Asia-Pacific context, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies  
 
2310410 พลเมืองท่ีเข้มแข็ง      3 (1-2-6) 
   Potency Citizen 
   วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ 
กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย        
มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง    
มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
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   Analyze, design practice, create projects, and behave that express for human 
dignity, accept individual differences in equality, respecting for freedom and peaceful in Thai 
society and international community in accordance with the principles of tolerance, create 
and comply with social rules and basic laws related to democratic way of life with the King 
as Head of State, have strong citizenship and respect other people’s right, have a volunteer 
spirit and public mind, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 
 
2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย     3 (1-2-6) 
   Basic Knowledge of Laws  
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  ศึกษาหลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ศึกษาความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา การประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจ าวันแนวคิด ทฤษฏีและหลัก
ธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการทุจริตและคอรัปชั่นระบบและกลไกการ
ตรวจสอบการทุจริตและคอรัปชั่นนโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ รวมถึงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงาน เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   General knowledge of law with relationship and need to be used in daily life 
according to the change of social phenomena in present situation, study of the principle of 
law and jurisprudence of the public law and private law, principle of basic rights and 
freedoms based on the Constitution law, study the basic knowledge about civil and 
commercial law, criminal law, civil procedure law and criminal procedure law, the 
application and implementation of the law to be effectively in daily lives, concepts, theory 
and good governance, the performance of the organization based on good governance, 
fraud and corruption, system and mechanism of the inspection of fraud and corruption, 
policies and measures to prevent and resolve the problem of corruption and misconduct 
including transparency and build faith in performance, focus on the integrated practice from 
a variety of relevant case studies 
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3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล   3 (1-2-6) 
   Digital Media Production and Media Literacy 
   ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิตสื่อดิจิทัล ฝึกสร้างสื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์    
การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความส าคัญของการรู้ เท่าทันสื่อในบริบทสังคมข้อมูล  
ผลกระทบจากสื่อ  ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพ่ือการรู้เท่าทัน  หลักการรับและเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด  หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนเองและสังคมใน
รูปแบบต่าง ๆ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   Meaning of media, type of media, principles of digital media production, practice 
creating creative digital media, publishing media online. The significance of media literacy in 
the context of information society, impact of the media, skills and elements analysis of 
media for literacy, the principle and access information from mass media to achieve 
maximum benefit, the principle of avoiding media cause harmful to themselves and the 
society in various forms, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 
 
3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3 (1-2-6) 
   Economics in Daily Life 
   หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปัจจัยก าหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า พฤติกรรม
ผู้บริโภค ลักษณะส าคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ หลักการค านวณรายได้
ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังการค้าและการเงินระหว่างประเทศใน
ดุลการช าระเงิน การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวันการบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลงบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงินรายได้ การเงินส าหรับที่อยู่อาศัยการ
บริหารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จ าเป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยงและการ
ประกันความม่ันคงของบุคคลการออมและการลงทุนของบุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุ เน้นการ
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   Basic principles of economics, determinants of supply and demand of the 
product, consumer behavior, an important characteristic of goods market having perfect 
competitive and imperfect competitive, calculation method of national income, finance and 
banking, monetary and fiscal policy, international trade and finance in the balance of 
payments, the application of principles of economics in daily life, personal financial 
management, personal financial planning, personal financial statements, individual income, 
income management, housing finance, financial terms of the vehicles and equipment 
needed to manage personal debt, risk management and insurance of persons, savings and 
investment of individuals, financial planning in each age, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
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3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่     3 (1-2-6) 
   Modern Entrepreneur 
   บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่ต่าง  ๆ  ทางด้าน
การบริหารธุรกิจ การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การด าเนินการของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่าง ๆ การเริ่มตัน
ธุรกิจในยุคดิจิทัลการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ  คุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลส าเร็จ การจัดท าแผนธุรกิจ และการฝึกปฏิบัติการทดลองเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
   The role of small business in the economy, method of establishment of a 
business organization, responsibility in the field of business administration, financial control 
and business, the implementation of various small businesses, starting business in the digital 
era, problem solving and decision making, the vision in the development of the business 
enterprise, the characteristics of entrepreneurship success, business plan preparation and 
experimental practice as a new entrepreneur, focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies 
 
3330030 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม   3 (1-2-6) 
   Leadership and Teamwork 
   ความหมาย ความส าคัญของผู้น าและภาวะความเป็นผู้น า รูปแบบของผู้น า บทบาทของผู้น าและ
ผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้น า การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับผู้น า ทักษะการท างานเป็นทีม มนุษย
สัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด
ในที่สาธารณเพ่ืองานอาชีพ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   Meaning, the importance of leaders and leadership, leadership styles, the role of 
a good leader and follower, the psychology and leadership skills, personality development 
for leaders, teamwork, interpersonal relationship in the teamwork, group process and solving 
problems together, the development of the personality, and the public speaking training for 
careers, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น   3 (1-2-6)  
   Basic E-Commerce 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือ
ช่วยบนเว็บส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงิน 
อิเล็กทรอนิกส์ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทดลองประกอบ
ธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่ เกี่ย วข้องอย่าง
หลากหลาย 
   Introduction to electronic commerce, technology infrastructure and tools on the 
Web for e-commerce, the business model of electronic commerce, electronic payment 
systems, legal and ethical issues related to electronic commerce, Business trial using 
electronic commerce, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 
 
4003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ   3 (1-2-6) 
   21st Century Skills for Living and Occupations 
   สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะ
ที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by integrating 
application for important skills development for life and careers in 21st  century effectively, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ    3 (1-2-6) 
   Sports for Health Development 
   วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกก าลังกาย การว่าย
น้ าและการเต้นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวังและการ
ป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กีฬาเพ่ือสุขภาพและการควบคุมน้ าหนัก นันทนาการทักษะการเล่น 
กติกาการแข่งขันและมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี กีฬาเพ่ือการนันทนาการ โดยให้เลือกกิจกรรม
กีฬาประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมผู้เรียนสนใจ กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   The purpose and benefits of sport for health, model and methods for exercise, 
swimming and aerobics for health, promotion of physical fitness for ages, precautions and 
prevention of injuries from sports, sports health and go on diet, recreation, tactics, rules of 
competition and courtesy of a player and a good sport spectators, the sports for recreation 
including single and team sport that student can choose what interests, sports for 
development of the holistic health, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
 
4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3 (1-2-6) 
   World, Science and Technology 
   บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติด้านพลังงาน
และภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสี
จากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ 
สามารถเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาในชีวิตได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
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   The roles of science and technology in the development of community, the 
nation of energy, global warming, the natural resources and environment, agricultural and 
agricultural industry, critical thinking skills, able to understand in problem and use science 
and technology to solve the various fields of problem, development of science and 
technology, the use of chemicals in daily life, the impact of chemicals on the  environment, 
sun’ s radiation and radioactive materials, home appliances and electrical equipment, the 
impact of scientific advances towards humans, social, environment and culture, use scientific 
analysis to understand and solve the problems in their lives, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
 
4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว   3 (1-2-6) 
   Environment and Green Technology 
   ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช้
ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะการสร้างนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณที่เสี่ยงต่อ
การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียว
และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
   The importance of the environment, the utilization of natural resources, planning 
the use of resources, technology in preventing and solving environmental problems, skills to 
create innovative environment for sustainable development, natural disasters, the 
classification of natural disasters, causes and the risky areas to natural disasters, effects and 
protection from natural disasters, green technology and environmental development for 
sustainable, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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4420310 เคมีในชีวิตประจ าวัน      3 (1-2-6) 
   Chemistry in Daily Life 
   ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน สบู่ ยาสีฟัน สารท าความสะอาด สารเติม
แต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องส าอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น เคมีกับภูมิปัญญาไทยการดื่ม การกินหรือการแก้ปัญหาสุขภาพ 
ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญาไทย เคมีและภูมิปัญญา
การใช้สมุนไพรไทยเพ่ือการเกษตร การแพทย์ ความงามและการด ารงชีวิตรวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี 
และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   Knowledge of various chemical products in daily life, soap, toothpaste, cleaning 
agents, food additives, milk and milk’s products, cosmetics, papers, the glue, resins, cement, 
drugs including the agricultural products, chemistry and Thai wisdom, drinking, eating or 
health care, the relationship of Thai wisdom and the use of chemistry knowledge, chemical 
reaction in Thai wisdom, Thai wisdom and the application of medicinal plants for agriculture, 
medicine, the beauty and life including teethe use of chemicals in the right way,  and 
detoxification of hazard chemicals, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
 
4430110 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ     3 (1-2-6) 
   Mathematics for Business 
   คณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สัดส่วน ร้อยละ การค านวณอัตราก้าวหน้า ที่ใช้ในการ
ช าระค่าไฟฟ้าและน้ าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนช าระ  และคณิตศาสตร์ประกันภัยทักษะคิด
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและปัญหาเชิงธุรกิจ เน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation of progressive 
tax rate used for payment of the electricity and water supply, the interest charged, 
installment system, actuarial science, critical thinking skills in mathematics, preliminary 
statistics analysis to solve problems in daily life and business problems, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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4430120 การคิดและการตัดสินใจ     3 (1-2-6) 
   Thinking and Decision Making 
   หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ก าหนดการเชิงเส้น  และการน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   The principle and process of human thinking, creativity, systematic thinking, 
information analysis, logic and reasoning, decision processes, the process of scientific 
knowledge acquisition, linear programming and its application in solving problems in their 
daily life, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 
4520110 การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ   3 (1-2-6) 
   Thai cooking and International cooking 
   อาหารหลัก 5 หมู่ การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหารที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดี อาหาร
ป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค  การถนอมอาหาร ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารคุณค่าทางโภชนาการของ
อาหารอาหารเพ่ือสุขภาพ การประกอบอาหารที่เป็นที่นิยมเพ่ือการประกอบอาชีพหรือรายได้เสริม เน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   The 5 Food Groups, Thai and international cuisine foods that promote good 
health, Food to prevent disease and cause diseases, food preservation, food safety, 
Nutritional value of food, Healthy food ,Popular cooking for career or extra income, focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 
4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ    3 (1-2-6) 
   Dessert and Beverage for Business 
   ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าประกอบขนม
ไทยและเบเกอรี่หลักการ ชั่งตวง วัดการบรรจุ หลักการตลาดและการจัดการธุรกิจ ปฏิบัติท าขนมไทย และเบ
เกอรี่หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพการเรียนรู้ทักษะทางการท าเครื่องดื่ม
การตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม เพ่ือสามารถน าไปประกอบอาชีพและพ่ึงพาตนเองได้ เน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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   Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw materials and equipment 
used in making Thai desserts and bakery, weighing principles, packing measures, marketing 
principles and business management, Practice in making Thai desserts and bakery, principles 
and technology of beverage production, Healthy drinks, learning to drink, marketing and 
beverage business management, be able to work and be self-reliant, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
 
4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ   3 (1-2-6) 
   Conservation Biology and Plants 
   หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ  ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ใน
ชีวิตประจ าวันจริยธรรมการอนุรักษ์การรบกวนและโครงสร้างชุมชนของสิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์
การออกแบบ และการจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ์รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การ
อนุรักษ์ความส าคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ใช้ประโยชน์จากพืชพรรณวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณ เน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   Principles and biological theories related to conservation, critical thinking skills 
and problem solving skills in the conservation of biodiversity, changes in biodiversity, the 
application of biotechnology in various areas including agricultural, food and medical in daily 
life, the ethics of conservation, the interference and community structures of organism, the 
relevance of human, the design and management of conservation areas, the political  
economy of conservation, the importance and value of the florae to life, diversity of the 
florae, the local wisdom in the application of the florae, critical thinking and problem solving 
skills in conservation and development of the florae, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 
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5600010 เกษตรในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
   Agriculture in Daily Life 
   เกษตรแบบพ่ึงพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหล่งเพาะปลูก การ
จัดการทรัพยากรทางน้ าการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพ่ือนันทนาการและ
ประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวันการเรียนรู้ทักษะทางการเกษตรไปใช้ด ารงชีวิตเกษตรอินทรีย์เพ่ือความ
ปลอดภัยการแปรรูปผลผลิตการเกษตร สามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ือการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
   Self-reliance agriculture under the philosophy of sufficiency economy, cultivation 
management, water resources management, the management of coastal and marine 
resources, planting and animal husbandry for recreation and usefulness in daily life, learning 
agricultural skills to survive, organic farming to safety, agriproduct processing with ability to 
apply as professional career for sustainable self-reliance, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
 
6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน   3 (1-2-6) 
   Renewable Energy and Energy Saving 
   พ้ืนฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า การคิดค่าไฟฟ้า
เบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของโลก การศึกษาเทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืน ในโครงการ
พระราชด าริ การประหยัดพลังงานส าหรับบ้านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานการบูรณาการเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนกับความต้องการพลังงานของชุมชน เพ่ือเน้นรากฐานการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   The basic knowledge and energy technology, energy and electrical energy, 
introduction to electrical charges, Thailand and world energy situation, study on technology 
of sustainable energy in the Royal initiative projects of His Majesty the King, energy saving for 
a house and industrial buildings, energy-saving devices, approach to energy saving and 
technology for energy saving, the integration of renewable energy technologies and energy 
needs of the community focusing on the foundation development of stability and 
sustainability of the energy, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 
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6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   3 (1-2-6) 
   Innovation Creative for local development 
   ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อยอดความคิด
สร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การเขียนแผนการ
ด าเนินงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ 
หลักการจัดการกับความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอดเชิงพาณิชย์  ตลอดจนการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนภายในชุมชน ท้องถิ่น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
   Meaning, importance, composition, theory of creativity.  The development of 
creative thinking towards innovation.  Design concepts, thinking process and writing an 
operation plan. Apply appropriate application of technology. Adding value and developing 
products creatively.  Learning principles of creative management, intellectual property, and 
commercialization as well as developing creative thinking to solve problems that occur 
within the local community, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 
 
6840110 จิตส านึกและวินัยจราจร     3 (1-2-6) 
   Conscious mind and Traffic Discipline 
   ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต์เบื้องต้นทัศนคติและพฤติกรรมการ
ขับขี่ปลอดภัยการขับขี่เพ่ือประหยัดพลังงานการปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่       
การสอบและประเมินพฤติกรรมการขับขี่จิตส านึกในความปลอดภัยในการจราจร เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle inspection, Attitude 
and safe driving behavior, driving to save energy, safe driving practice, analyze driving 
behavior, examination and evaluation of driving behavior, Consciousness in traffic safety, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต   3 (1-2-6) 
   Computer Skills in Dynamic World 
   องค์ประกอบที่ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร การท ารายงานการสร้างตารางค านวณ การน าเสนอผลงานการสื่อสารบนระบบเครือข่าย และ   
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ การก าหนดความต้องการและ
ขอบเขตสารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ ทักษะการค้นคืนสารสนเทศและกลยุทธ์การค้นการประเมินคุณค่า
ของสารสนเทศ  การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์ทักษะการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาญและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติโปรแกรม
ทางด้านระบบปฏิบัติการ ประมวลผลค า ตารางการค านวณ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงในโลกพลวัตรเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   Essential elements of information and communication technology, the use of 
information and communication technologies, reporting, creating spreadsheets, 
presentations, network communication and the effectively uses of information technology 
and modern communication as well as investigation of the law relating to the use of the 
computer and information technology,  ethics and the health of computer users, critical 
thinking skills to use technology and the creatively use of information technology including 
the practice in operating system program, data searching, word processor program, 
spreadsheet and the presentations.  Practicing the operating system program data query, 
word processing, spreadsheet and presentation, computer application to relate with the 
changes in dynamic world, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 
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7003120 ทักษะการคิด       3 (1-2-6) 
   Thinking Skills 
   วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา การให้ เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา         
เชิงสัญลักษณ์ และรูปแบบในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์แนวทางการ
แก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงเหตุผลการเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม 
วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุปัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศกึษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
   Analysis, Design and Present how to problems solving, critical thinking, creativity, 
rational thinking, reasoning, giving conditions in term of language and symbolic, and pattern 
of explaining the phenomena that occur in everyday life.  Analysis of problems solving, 
choosing appropriate approaches, analyze and explain information in today’ s global and 
making decisions based on data, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 
 
8710010 ชีวิตและสุขภาพ       3 (1-2-6) 
   Life and Health 
   ก าเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมก าเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ 
ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหารอย่างสมดุล การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะ
โภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพการดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยง
ทางสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวิธี
พยาบาลผู้สูงอายุ วิธีช่วยฟื้นคืนชีพวิธีจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
   The origin and evolution of life, contraception, sex education, drugs, herbs, food, 
nutrition, the relationship of food and nutrition to humans, food consumption in the 
balance, food sanitation, nutritional status, consumption behavior, environment and factors 
affecting health, care promotion and health risks, holistic health care with traditional 
medicine, national health security, methods for adult and erotological nursing, resuscitation, 
approaches of care for disaster victims, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
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 1)  กลุ่มวิชาแกน      
 
7011100 นวัตกรรมดิจิทัล และแนวโน้มนวัตกรรมอุบัติใหม่  3(2-2-5) 
   Digital Innovation and Innovative Emerging Trends  
   เรียนรู้ความหมายของนวัตกรรมดิจิทัลแนวโน้มการอุบัติใหม่ของนวัตกรรมที่อยู่ในความสนใจ   
ซึ่งอาจยังมิได้บรรจุไว้ในหลักสูตร 
   It is the study about the meaning of digital innovation including the emerging 
trends of innovations that are of interest and may not be included in the curriculum 
 
7011101 ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรมดิจิทัล  3(1-2-6) 
   English for Digital Innovation 
    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ วลี อนุประโยค  
ประโยค  การใช้ค าสันธาน การเชื่อมประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน เพ่ือ
อธิบายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการท างานของทัศนูปกรณ์ และการเปรียบเทียบข้อมูล การอ่าน และ  
การฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง 
   This course contains basic English in computing which includes sentence 
structures, phrases, clauses, conjunctions, compound and complex sentences in order to 
explain computing technology.  It also covers the areas of audio-visual aids, comparison of 
data, reading and listening to English conversations related to information technology. 
 
7011102  คณิตศาสตร์ส าหรับนวัตกรรมดิจิทัล    3(2-2-5) 
   Mathematics for Digital Innovation 
   คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับระบบจ านวนจริง จ านวนเฉพาะ ระบบเลขฐานสอง

ความสัมพันธ์ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์เมทริ กซ์
สมการเชิงเส้น เวกเตอร์ ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็น ขั้นตอนวิธียูคลิดและสถิติเบื้องต้น 
   This course contains mathematics for computer professionals, which consists of 

real numbers, prime numbers, binary numbers, exponential functions, logarithm functions, 
trigonometric functions and matrix applications including linear equations, vectors, random 
variables, probability, Euclidean algorithm and basic statistics. 
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7011200 การสื่อสารข้อมูลและความปลอดภัยไซเบอร์       3(2-2-5) 
    Data Communication and Cyber Security 
   การสื่อสารข้อมูลและบริการ สถาปัตยกรรมเป็นชั้น หลักการพ้ืนฐานการสื่อสารข้อมูล แบบดิจิทัล 
โพรโทคอลแบบเพียทูเพีย และชั้นเชื่อมโยงข้อมูล โพรโทคอลควบคุมขนาดกลางและเครือข่ายท้องถิ่น 
โครงสร้างระบบเครือข่ายแลนและแวน โพรโทคอลทีซีพี/ไอพี การเชื่อมโยงหลายเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 
โดยเน้นการปฏิบัติตามสาขาวิชาเอกท่ีเลือกเรียน 
   Topics include data communication and services, layered architecture, principles 
of digital data communication, peer-to-peer protocol and data link layers, medium-sized 
control protocols and local networks, LAN and Wan network, TCP /  IP protocol, as well as 
multiple linking networks and the internet focusing on the implementation in accordance 
with the major study program. 
 
7011301 การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน 3(2-2-5) 
  Python Programing 
  ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานของโปรแกรมภาษไพทอน ค่าและชนิดของข้อมูล ตัวแปร นิพจน์
และตัวด าเนินการ การสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชัน การท างานแบบเงื่อนไขและวนซ้ า การสร้างและเรียกใช้งาน
ลิสต์ การสร้างและการเรียกใช้ไฟล์และข้อมูลแบบดิกต์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ  
  This course includes the study about the basic structures of Python programming, 
values and data types, variables, expressions and operators, creating and calling functions, 
conditional and iterative operations, creating and executing lists, creating and executing files 
and data diction by using problem solving and analysis processes in order to gain 
knowledge, ideas, understanding, and the ability to write programs for application in various 
fields. 
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7012100 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับก าลังพลดิจิทัล  3(1-2-6) 
   Law and Ethics for  Digital Manpower  
   ความหมายและความส าคัญของจริยธรรมส าหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นคว้า สรุป และอภิปรายเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
ความเป็นส่วนตัว หลักการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์และกฎหมาย หรือ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ       
ของผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ในฐานะนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และผู้บริหาร รวมทั้งศึกษา ค้นคว้า และ
วิเคราะห์ กรณีศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาคุณธรรมที่เกิดข้ึนในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   This course contains the meaning and importance of ethics for information 
technology professionals and information technology users. It  includes writing the research, 
the summary, and the discussion of topics related to the computer and cybercrime. It also 
covers the areas of privacy, copyright, intellectual property, rights protection and laws or the 
computer-related crime acts as well as the  professional ethics and responsibility of 
computer professionals working as technologists and executives. This subject also includes 
the study and analyses of various case studies related to moral issues occurred in the 
information technology society. 
 
7013100 การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
   Introduction to Research in Computing 
    หลักและระเบียบวิธีวิจัย ลักษณะของงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนดหัวข้อและปัญหาการวิจัย ตัวแปรสมมุติฐาน และการทดสอบสมมุติฐาน       
การก าหนดตัวแปร  การตั้งสมมุติฐาน การส ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการทบทวนวรรณกรรม การวางแผน
การวิจัย การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเขียนโครงร่างงานวิจัยการสร้างเครื่องมือวิจัย  
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการอภิปรายผลการวิจัย  การจัดท ารายงานการ
วิจัยเพื่อการน าเสนอในการประชุมวิชาการ  
   This course includes the research principles and methodologies, characteristics of 
the research in computer science and information technology, as well as the problem 
analysis in order to determine a research topic and its research problems. It also covers 
formulating hypothesis, determining variables, and hypothesis testing. It also covers the 
areas of surveying related research and literature review, research planning, population 
determination and sample selection, writing research proposals, creating research tools, data 
collection, data analysis, interpretation and discussion of research findings, and the 
preparation of research reports for presentations in academic conferences. 
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7013101 ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัล 3(2-2-5) 
  Digital Innovation Entrepreneur 
  การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ ให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์และ       
การสร้างธุรกิจใหม่ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลส าหรับการท าการตลาดดิจิทัล มีพ้ืนฐานและเทคนิคการท า
การตลาดดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างนวัตกรรมภายในบริษัท โดยจะส ารวจวิธีต่าง ๆ ในการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือช่วยปรับปรุงนวัตกรรมผ่านรูปแบบธุรกิจใหม่ อีคอมเมิร์ซ การสื่อสารดิจิ ทัล การตลาด
ดิจิทัลร่วมกับการระดมทุนของกิจการใหม่ เป็นต้น โดยผู้เรียนต้องเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การตลาด
ดิจิทัล และความเป็นผู้ประกอบการ 
  The course is about building up and development of entrepreneurs who are 
capable of starting a digital business on social media as well as creating a digital platform for 
digital marketing based on some basic principles and techniques of digital marketing 
including the development of innovative structures within the company, and the  
exploration of different ways to use digital technology. This aims to help improve innovation 
through new business models, e-commerce, digital communications, digital marketing 
together with fundraising for new ventures, etc., in which students must learn about the 
digital economy, digital marketing and entrepreneurship. 
 
7013300 การวิเคราะห์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
  Data Analysis and Artificial Intelligence 
  ความหมายของข้อมูล การส ารวจและรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล 
สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การลดมิติของข้อมูล เทคนิคการจัดกลุ่ม การวิเคราะห์การถดถอย การจ าแนก 
กฎความสัมพันธ์ โครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้ของเครื่อง ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้นและการประยุกต์      
ใช้งาน การเขียนโปรแกรมและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  This course aims to help the learners understand the meaning of information, the 
survey research, data collection, and preparation of information for presentation. It covers 
statistics for data analysis, reducing dimensions, grouping techniques, regression analysis, 
classification, correlation rules, neural network and machine learning. It also covers the 
introduction to artificial intelligence and its applications, programming and using software 
packages to analyze the data. 
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7014801   การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์หรือฝึกสหกิจศึกษา 1(60) 
    ด้านนวัตกรรมดิจิทัล 
    Pre-Field Experience or co-operative Education in Digital Innovation 
     หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้
พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน จริยธรรมในการประกอบอาชีพ           
การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ในการท างานกับผู้ร่วมงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ การบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงาน และการน าเสนอโครงงาน 
    This course is about the principles, concepts and processes of cooperative 
education which include related regulations, basic knowledge and techniques in job 
applications, basic knowledge in working, professional ethics, communication, human 
relationship in collaborative working with colleagues, including personality development 
practices for a workplace, quality management in a workplace, report writing techniques and 
project presentation techniques. 
 
7014801  การฝึกประสบการณ์ด้านนวัตกรรมดิจิทัล  6(450) 
    Field Experience in Digital Innovation   
    ให้ฝึกประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในองค์การหรือหน่วยงาน หรือสถาน
ประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ  และเจตคติที่ดีต่อการประกอบ
วิชาชีพในฐานะ   นักคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
    This course is about the internship of the students in the field of applied 
computing in an organization or a department or a suitable business in order to gain more 
knowledge and experiences, including the skills and positive attitudes as a professional 
applied computing personnel. 
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7014802  สหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมดิจิทัล  6(600) 
    Co-operative Education in Digital Innovation    
     นักศึกษาจะปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับธุรกิจเอกชนหรือองค์การภาครัฐ   1 ภาคการศึกษา 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันและสถานประกอบการ นักศึกษาจะปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานของสถาน
ประกอบการ และต้องท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบัติงาน  อาจารย์ที่ปรึกษา  หัวหน้าหรือพ่ีเลี้ยงในสถาน
ประกอบการที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาจะร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
    This course is about the student internship through the cooperative education in 
either a private or a public organization under the collaboration between the university and the 
organization for a period of one semester. All students are supposed to works as the employees 
who are required to present a report of their job performance to the advisor, the supervisor      
or the mentor in that particular organization, who is responsible for supervising those students. 
The student's performance in cooperative education will be jointly assessed by the advisor,     
the supervisor, and the mentor. 
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  2)  เลือกกลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก    แขนง  ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 

 
7142100 ปัญญาประดิษฐ์     3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence 
 ความรู้เบื้องต้น วิวัฒนาการของการน าเสนอองค์ความรู้ และตรรกะฟัซซี่ลอจิกการเรียนรู้ของ
เครื่องจักร โครงข่ายประสาทเทียม การจดจ า และแยกแยะรูปแบบ การประยุกต์ใช้ 
 This course is about basic knowledge of the evolution of knowledge 
presentation, including fuzzy logic, machine learning, Artificial Neural Network (ANN), pattern 
recognition, as well as classifications and their applications. 
 
7142101 คณิตศาสตร์ส าหรับปัญญาประดิษฐ์    3(1-2-6) 
 Mathematics for Artificial Intelligence  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการด้านคณิตศาสตร์ส าหรับการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ เช่น 
พีชคณิต ความน่าจะเป็นและสถิติ  แคลคูลัส การหาผลเลิศหรือค่าเหมาะสม ลอจิกอัลกอริทึมและการพิสูจน์ 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ส าหรับการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 
 A study of concepts theories and mathematical principles for learning artificial 
intelligence such as algebra probability and statistics calculus finding perfection or suitability. 
Logic algorithms and proofs and other related things for innovative design and development. 
 
7142300 วิศวกรรมฝังตัว     3(2-2-5) 
 Embedded Engineering 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีวิศวกรรมฝังตัว  เทคโนโลยีใหม่ด้านวิศวกรรมฝังตัว  การน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้และพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
                  It is the study about the concepts and theories of embedded engineering, new 
technology in embedded engineering, applying knowledge and to support future 
development. 
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7142301  การออกแบบและสร้างอากาศยานไร้คนขับ                                        3(2-2-5) 
 Design and Implementation of Unmanned Aerial Vehicle 
 การออกแบบอากาศยานไร้คนขับแบบใบพัดหมุน  ออกแบบโครงสร้างตัวเครื่อง แขนจับ
มอเตอร์  และฐานตั้งด้วยเครื่องพิมพ์  3 มิติ  การสร้างอากาศยานไร้คนขับรูปแบบต่าง ๆ การปรับแต่งค่า
บอร์ดควบคุม การปรับแต่งค่า พีไอดี แนวแกนโรว์และพีช แนวแกนยอ   การเซตค่ามอเตอร์ การเซตค่ารีโมท       
การทดสอบการบินในสถานการณ์ต่าง ๆ   
 It is about designing of unmanned rotating propeller aerial vehicle, designing 
of the machine structures, motor arms and base with a 3D printer to create various types of 
unmanned aerial vehicles. It also includes value adjustments of the control board, PDA 
motor setting, remote setting, and flying testing in various situations. 
 
7142302 การพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 Software Development 
    ผังงาน โครงสร้างของการเขียนโปรแกรม ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การดาเนินการทางเลข
คณิตและตรรกศาสตร์ การตัดสินใจ โครงสร้างการควบคุม การรับข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ ระบบแฟ้มข้อมูล 
การเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมท่ีเกี่ยวกับอุปกรณ์อินพุท/เอาท์พุท 
           It is the study about flowcharts and structures of programming, data types and 
variables, arithmetic and logic operations, decision-making, control structures, receiving data 
and displaying results, data file system, object oriented programming, and programming of 
input/output devices. 
 
7142303 การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
 Digital Innovation and Artificial Intelligence Development 
 ศึกษานวัตกรรมดิจิทัล นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ นวัตกรรมสมัยใหม่ พื้นฐานแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ การวางแผน การออกแบบ การสร้าง การทดสอบ การประเมิน         การน าไปใช้ การปรับปรุง การ
วิเคราะห์ ในการพัฒนานวัตกรรม 
  It is the study about digital innovation, artificial intelligence, and modern 
innovation. It also includes the areas of fundamentals of concepts, theories, principles, 
planning, design, creation, testing, evaluation, implementation, improvement, analysis, 
related to the development of an innovation. 
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7142400 เทคโนโลยีเครือข่ายยุคใหม่และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
 Next Generation Network Technologies and Internet of Things 
 เทคโนโลยีเครือข่ายการสื่อสารยุคใหม่ ลักษณะการประยุกต์ใช้งาน สถาปัตยกรรมด้านความ
ปลอดภัยผสานการท างานต่าง ๆ ไว้ในเครือข่ายเดียวกันและแม้จะมีการใช้โพรโทคอลต่างชนิดกันก็ยังสามารถ
สื่อสารกันได้ ความหมายของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT) โอกาส  ความท้าทาย และ
อุปสรรคของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องของ
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เทคโนโลยีและเครื่องมือส าหรับอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การออกแบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง     
ในเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ การสร้างและการปรับใช้อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับองค์กร 
รวมถึงข้อควรพิจารณาในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการเชื่อมโยงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  
 This course is about modern communication technologies and their 
applications for an effective use including their architectural designs that facilitate the joint 
ventures within the same network even under different protocols. The course also covers 
the meaning of the internet of things or IoT, including their opportunities, the challenges, the 
obstacles, the applications, the conceptual frameworks, appropriate technologies and 
devices for the IoT, their logical and physical designs, their invention and adaptation, all of 
which lead to achieve maximum results as well as the recognition of some important 
considerations in maintaining the organizational privacy and security in the internet network.  
 
7142500 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย     3(2-2-5) 
 Wireless Network Technology 
 ศึกษาการท างานพ้ืนฐานของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
แบบต่าง ๆ เช่น  ไวไฟ (Wi–fi ) บลูทูธ (Bluetooth) ดาวเทียม (Satellite)  ไวแม็กซ์  (WIMAX) และ
มาตรฐานการเชื่อมต่อเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย การออกแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย และการน าไป
ประยุกต์ใช้งาน 
 The study about basic operations of wireless network technology, various 
wireless network connection formats such as Wi-Fi, Bluetooth, satellite, WIMAX, and wireless 
network technology connection standards, including wireless network connection designs 
and its applications. 
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7142501 การควบคุมอัจฉริยะ     3(2-2-5)
 Intelligence Control 
 พ้ืนฐานหลักการวัดและการควบคุม ระบบอัตโนมัติ ระบบอัจฉริยะ ระบบควบคุมระยะไกล 
ศึกษาอุปกรณ์เซนเซอร์และอุปกรณ์ตรวจจับต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออ่ืน ๆ 
ให้มีความอัตโนมัติ มีความปลอดภัย มีความเป็นอัจฉริยะ 
 Fundamentals of measurement and the principles of control, automation, 
intelligent systems, and remote control systems. It also includes the study of various sensors 
and detectors for the control of tools, appliances, electrical equipment or other devices to 
be automated, safe, and maintain intelligent. 
 
7142600 เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบชาญฉลาด 3(2-2-5) 
 Digital Technology and Expert System  
 ศึกษาบทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบชาญฉลาดที่ได้รับความ
นิยมและใช้งานในปัจจุบัน เช่น เทคโนโลยีสมาร์ทโฮม เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม เป็นต้น การวิเคราะห์ การ
ประเมิน และการประยุกต์ เพ่ือน าไปใช้งาน 
 Explore the articles and researches related to digital and intelligent 
technologies that are popular and in current trends, such as smart home technology, smart 
farm technology, etc. It also covers the areas of analysis, assessment and applications for an 
effect use. 
 
7143100 หัวข้อพิเศษด้านระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์     3(2-2-5) 
 Special Topics in Digital System and Artificial Intelligence  
 ศึกษาบทความวิชาการ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์       
ที่น่าสนใจและเป็นระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับความนิยมและมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน  เพ่ือการ
พัฒนาทางด้านการวิจัยต่อไปได้อย่างกว้างขวาง   
                   It covers the study of academic articles or researches related to digital systems 
and artificial intelligence which become more interesting and it is the most popular digital 
and artificial intelligence in use today. This aims to conduct further research development 
extensively.  
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7143101  ธุรกิจตามแนวทางสตาร์ทอัพ     3(2-2-5) 
 Startup Business Model 
 การสร้างธุรกิ จของตั ว เอง  การเขียนแผนธุรกิ จ  (Business Model) ในรูปตั วแบบ 
(Prototype) หรือ Pilot Plan การสร้างนวัตกรรมดิจิทัลและหุ่นยนต์ของผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล เช่น ด้าน
การเกษตร (Agritech) ด้านการศึกษา (Ed Tech) เป็นต้น 
 Building your own business Writing a business plan (Prototype) or Pilot Plan, 
creating digital innovations and robots for entrepreneurs in the digital era, such as agriculture 
(Agritech), education (Ed Tech),  
 
7143102  การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ     3(2-2-5) 
 Professional Development 
 การสื่อสารภายในทีมงาน  การพูดในที่สาธารณะ  และความมีสติ ระดับชั้นการพัฒนากลุ่ม  
การสร้างทีมงาน  การตัดสินใจของกลุ่ม และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งรวมถึงการอภิปรายภายในกลุ่มย่อย
และกลุ่มใหญ่  กรณีศึกษา  แบบฝึกหัดเชิงประสบการณ์  การมีส่วนร่วมของตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม 
  Communication within the team Public speaking and mindfulness, group 
development level team building group decision and conflict resolution, including 
discussions within small and large groups, case studies, experiential exercises Involvement of 
industry representatives 
 
7143103  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัล   3(2-2-5) 
 Introduction to Economic Foundations Entrepreneurship 
 ศึกษาทฤษฎี หลักการเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ต่อความเป็นไป
ได้ในการด าเนินโครงการ การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจ ทางเลือก การเปรียบเทียบผลของ
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน อัตราผลตอบแทน ภาษี เงินเฟ้อ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ความ
อ่อนไหว และการวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์         
การจัดการทรัพยากร การจัดการความเสี่ยง การบัญชีเบื้องต้น กระบวนการและข้อกฎหมายในการจัดตั้ง
บริษัท 
     Study the theory and basic principles of economics.  Economic analysis on 
project implementation feasibility Economic valuation in alternative decisions Comparison of 
the Effects of Risks and Uncertainties Returns, Taxes, Inflation, Break-Even Analysis sensitivity 
analysis and property replacement analysis business model development strategic planning 
resource management risk management Introduction to Accounting Process and legal 
requirements for establishing a company 
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7143104  ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง       3(2-2-5) 

Advanced Artificial Intelligence 
 ศึกษาหลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การวิ เคราะห์ข้อมูลจากภาษาธรรมชาติ 
คอมพิวเตอร์วิทัศน์การเรียนรู้เชิงลึก เครือข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชั่น การรู้จ าวัตถุ ตัวด าเนินการอัจฉริยะ 
อุปกรณ์อัจฉริยะ ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง 
 Study the principles of natural language processing.  Analysis of data from 
natural language deep learning computer vision convolution neural network object 
recognition intelligent operator smart device Study research related to advanced artificial 
intelligence. 
 
7143300 การพัฒนาโมบายเว็บแอปพลิเคชัน    3(2-2-5) 
 Mobile Web-Application Development 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือด้วยภาษา
และเทคโนโลยียุคใหม่ที่ทันสมัย การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือด้วยภาษาและ
เทคโนโลยียุคใหม่ เลือกใช้เครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา ออกแบบ สร้าง ทดสอบ และประยุกต์ใช้
งานในหน่วยงานหรือภาคธุรกิจ 
 Study and practice about the principles of mobile application development 
with modern languages and technologies. It also includes designing and developing mobile 
applications with modern languages and technologies, choosing appropriate tools and 
programs to develop, design, build, test and implement in a particular organization or 
business. 
 
7143301 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย   3(2-2-5) 
 Statistical Software for Research 
 หลักการค านวณค่าสถิติพ้ืนฐาน การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของ  ข้อมูล 
จัดเตรียมข้อมูล บันทึกและแก้ไขข้อมูล การใช้ค าสั่งโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติพ้ืนฐาน การจัดท ารายงาน
ข้อมูลทางสถิติและแผนภูม ิ 
 The study about principles of statistical calculation, data collection, data 
validation, data preparation, data correction, basic statistics for software, including the 
preparation of statistical reports and charts. 
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7143302  เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 3(2-2-5) 
 3D Printer Technology 
 ประวัติเครื่องพิมพ์ 3 มิติ  เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ได้แก่  สเตอริโอลิทโฮกราฟฟี ฟิวส์ดี
โพซิชั้นโมเดลลิ่ง แมตเตอร์เลียนเจสติ้ง ซีเล็กเลเซอร์ซินเตอร์ลิ่ง ดิจิทัลไลท์โปรเซสซิ้ง ลามิแนนออปเจคเมนู
เฟคเจอริ่ง ขั้นตอนการเตรียมและใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 
 History of 3D Printers 3D Printer Technology including Stereo Lithography Fuse 
Deposition Modeling Class Matterlian Jesting Select Laser Sintering Digital Light Processing 
laminan object making menu Steps to prepare and use a 3D printer 
 
7143303  การประยุกต์ใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 3(2-2-5) 
 Apply Usage for 3D Printer 
 การประยุกต์ใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม
ผลิตรถยนต์ อากาศยาน แฟชั่นดีไซด์ อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น รู้จักเทคนิคการพิมพ์เครื่องพิมพ์ การแก้ไข
ข้อขัดข้องขณะพิมพ์ การซ่อมเครื่องพิมพ์ 3 มิติเบื้องต้น 
  Applications of 3D printers in various fields such as medical, automobile 
industry, aerospace, fashion design, sports equipment, etc. Know the printing techniques of 
printers. Fixing crashes while typing Basic 3D printer repair 
 
7143304  การทดสอบนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 Digital Innovation and Software Testing 
 ศึกษาทฤษฎี หลักการ การทดสอบ การประเมิน ความถูกต้องของซอฟต์แวร์ ประเภทการ
ทดสอบซอฟต์แวร์ การวางแผน ตัวชี้วัดการทดสอบ การสร้างแบบแผนการทดสอบซอฟต์แวร์ มาตรฐานการ
ทดสอบซอฟต์แวร์ของ IEEE การวัดคุณภาพซอฟต์แวร์ จัดท าเอกสารการทดสอบซอฟต์แวร์ ฝึกปฏิบัติการ
ทดสอบซอฟต์แวร ์
 Study theory, principles, testing, evaluation, software validity. Software testing 
types, planning, testing metrics Creating Software Testing Schemes IEEE Software Testing 
Standards Software Quality Measurement Provide software testing documentation Practice 
software testing 
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7143305  การประกันคุณภาพและมาตรฐานของนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 Principles of Digital Innovation and Software Quality 
 Assurance and Standard 
 ศึกษาหลักการประกันคุณภาพและมาตรฐานซอฟต์แวร์ที่ก าหนดโดยองค์กรต่าง ๆ มาตรฐาน 
IEEE มาตรฐาน CMMI มาตรฐาน ISO องค์ความรู้ทางซอฟต์แวร์ที่เป็นมาตรฐาน Software Engineering 
Body of Knowledge ข้อก าหนด กระบวนการขอใบรับรองมาตรฐาน หลักการประกันคุณภาพนวัตกรรม
ดิจิทัล ฝึกปฏิบัติการประกันคุณภาพนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์ 
 Learn about quality assurance principles and software standards set by 
various organizations, IEEE standards, CMMI standards, ISO standards Software Engineering 
Body of Knowledge Requirements Standard Certification Process Digital Innovation Quality 
Assurance Principles Practice Quality Assurance in Digital and Software Innovations 
 
7143500 การคิดในยุคดิจิทัล                                                             3(2-2-5) 

 Thinking in the Digital Age 
 หลักการระบบควบคุมอัตโนมัติ  การควบคุมผ่านเครือข่ายระยะไกล ฝึกปฏิบัติควบคุม
อุปกรณต์รวจจับต่าง ๆ ที่ท าให้บ้าน ส านักงาน ฟาร์ม หรืออ่ืน ๆ มีความเป็นอัตโนมัติ มีความปลอดภัย 
 It is the study about the principles of automatic control system and remote 
network control including the practice about the controls and sensors that safely automate 
all devices at home, office, farm, etc. 
 
7143501  นวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Innovative Digital Security Management 
 ศึกษาเกี่ยวกับความมั่นคง ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การวัดระดับความมั่นคง 
มาตรฐานทางด้านความมั่นคงระบบสารสนเทศ ปัญหาของความม่ันคงของระบบสารสนเทศ วิธีการสร้างความ
มั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย การประเมินและการจัดการความเสี่ยง การเข้ารหัสและ
ถอดรหัส การป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่ประสงค์ร้ายต่อระบบ เช่น ไวรัส ลอจิกบอมบ์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
การป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ฝึกปฏิบัติการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
 Study about security information system security stability level measurement 
Information system security standards problems of information system security Methods for 
establishing stability in computer systems and networking Risk Assessment and Management 
Encryption and decryption Protection from malicious software such as viruses, logic bombs, 
computer crimes.  Prevention of damage caused by natural disasters Practicing security 
management safety in different situations 
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7143502  เทคโนโลยีคลาวด์  3(2-2-5) 
 Cloud Technology 
 ศึกษาทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์ ความหมาย องค์ประกอบ การจ าแนก
ประเภท รูปแบบของระบบคลาวด์ รูปแบบการให้บริการ การประมวลผลของระบบคลาวด์ บทบาทและ
ความส าคัญของระบบคลาวด์ ข้อดีและข้อเสียของระบบคลาวด์ ความปลอดภัยในการใช้ระบบคลาวด์ 
ประโยชน์ และการประยุกต์ใช้งานระบบคลาวด์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ 
 Study the theory, principles of cloud technology, their meaning, composition, 
classification. Cloud model service model cloud computing service model cloud computing 
The role and importance of the cloud Cloud pros and cons Cloud Security Benefits and 
applications of the cloud in areas such as education, business. 
 
7143700  การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์                3(2-2-5) 
 Application of Artificial Intelligence 
 ศึกษาบทความวิชาการ งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ศึกษาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่นิยม          
ในปัจจุบัน การออกแบบ การพัฒนาโครงงานตามหัวข้อที่ก าหนดด้านปัญญาประดิษฐ์บนพ้ืนฐานของความคิด
เชิงสร้างสรรค์หรือการคิดเชิงออกแบบ การประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ          
ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร เป็นต้น ผลกระทบในด้านต่างๆ 
 Study academic articles Related research Study of today's popular AI 
technologies, design and project development based on specific topics in artificial 
intelligence based on creative thinking or design thinking. Applications in various fields such 
as education, business, industry, agriculture, etc. 
 
7143701        ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเกษตร      3(2-2-5) 

Artificial Intelligence for Agriculture 
 หลักการเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์  ข้อมูลและการเตรียมข้อมูล การวัดประสิทธิภาพ 
เครื่องมือส าหรับการเรียนรู้แบบมีการชี้แนะ เครื่องมือส าหรับการเรียนรู้แบบไม่มีการชี้แนะ ฝึกปฏิบัติการใช้
เครื่อส าหรับการเรียนรู้เสริมก าลัง การวิเคราะห์ต้นทุนในกระบวนการผลิต กรณีศึกษาส าหรับการเกษตร  
 Artificial intelligence principles information and data preparation benchmark 
Guided Learning Tools Unguided Learning Tools for practice Reinforcement Learning cost 
analysis in production process case study for agriculture 
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7143900 สัมมนาระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์      3(2-2-5) 
 Seminar in Digital System and Artificial Intelligence 
 การศึกษา การค้นคว้า การน าเสนอ การบรรยาย การอภิปราย ในรูปแบบต่าง  ๆ ทั้งการ
ประชุม การประชุมแบบสัมมนา การสัมมนา การปาถักฐา ในเรื่องและหัวข้อที่น่าสนใจทางระบบดิจิทัลและ
ปัญญาประดิษฐ์ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 This course is about the study, research, presentations, lectures, discussions in 
various forms which include all kinds of the meeting, seminar-type conferences, seminars, 
and meditation on interesting topics and other topics related to digital and artificial 
intelligence.  
 
7144900 โครงงานระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์      3(2-2-5) 
 Digital System and Artificial Intelligence Project  

ศึกษาปัญหาทั่วไปหรือปัญหาเฉพาะเรื่องเพ่ือท าโครงงานระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์   
โดยการวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาบนพ้ืนฐานความรู้ทางทฤษฎีต่าง ๆ และพัฒนาระบบ
ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์  เพ่ือใช้งานหรือแก้ปัญหานั้นให้มีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลให้
ค าแนะน า 

It is the study about general or specific problems to complete digital and 
artificial intelligence projects through analyzing the problem, designing problem-solving 
procedures based on theoretical knowledge and developing a digital and artificial 
intelligence to use or solve that particular problem effectively, under the supervision of the 
advisors. 
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  2)  เลือกกลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก  แขนง  ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม 
 
7151100  นวัตกรรมและการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ 3(2-2-5) 
  Innovation and Development of Digital Content 
  เรียนรู้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ สภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจออนไลน์ 
กระบวนการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการส าหรับธุรกิจออนไลน์ รูปแบบการด าเนินธุรกิจออนไลน์ 
พฤติกรรมผู้บริโภคบนอินเทอร์เน็ต เพ่ือสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์ การให้ค าแนะน า      
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และน าไปใช้กับช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสม 
  It is the study about basic knowledge of online business, online business 
environment, the process of selecting products and services for an online business, online 
business models, internet consumer behaviors for creating digital media innovation for 
public relations, advertisements, including building relationships with the customers, and 
applying to appropriate online channels. 
 
7151700  การออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้  3(2-2-5) 
   User Experience and User Interface Design 
   ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์       
การบูรณาการความรู้กับการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ อารมณ์ประสบการณ์ และการกระท าของมนุษย์ รวมถึง  
ผู้บกพร่องทางการรับรู้ที่ ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี เทคโนโลยีด้านการน าเข้าข้อมู ลและน าออกข้อมูล 
กระบวนการในการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้  การออกแบบและ
พัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้โดยให้ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง การทดสอบประเมินผลการใช้งาน และสภาวะแวดล้อมของ
การใช้งาน การปรับปรุงส่วนติดต่อการใช้งาน โดยยึดหลักประสบการณ์ที่มีต่อผู้ใช้เป็นส าคัญ โดยมีกรณีศึกษา
และน าแนวคิดของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ 
   It is the study about the concept and importance of human-computer 
interaction, integrating knowledge with perception, cognition, experiences, mood and human 
actions including those with cognitive disabilities who use technology. It also covers the 
areas of data import and export technology, user interface, development process, user-
centered, user interface design and development, the evaluation of the usage and the 
operating environment, user interface improvements based on the principle of user 
experience, with case studies and applying the concept of human-computer interaction. 
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7152300  การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพ  3(2-2-5) 

Image Processing Application 
  ศึกษาแนวคิดและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับภาพแบบดิจิทัล การมองเห็น การเกิดภาพ ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ การประมวลผลภาพเบื้องต้น การแปลง (Transform) การบีบอัด (Compression) การปรับปรุง
คุณภาพ การกรอง (Filter) รีสโตร์เรชั่น (Restoration) ด้วยการใช้ไลบรารี OpenCV และภาษาไพทอน 
พร้อมประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาเกี่ยวกับการประมวลผลภาพในชีวิตประจ าวัน 
  It is the study about concepts and practices on digital images, vision, 
visualization, hardware and software, basic image processing, transformation, compression, 
quality improvement, filter, and restoration by using OpenCV and Python libraries and 
applying it to daily life image processing case studies. 
 
7152500  ดิจิทัลคอมเมิร์ซ์ส าหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์   3(2-2-5) 
    Digital Commerce for Social Network 
    ดิจิทัลคอมเมิร์ซส าหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ แนวโน้มการวิเคราะห์เทคโนโลยีเว็บ 
ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ การพิสูจน์ตัวบุคคล ความมั่นคงและความเป็นส่วนตัว การประยุกต์ใช้
พาณิชย์สื่อสังคมระหว่างธุรกิจและลูกค้า ธุรกิจกับธุรกิจ และการประยุกต์ภายในองค์กร โมเดลพาณิชย์       
สื่อสังคม เครือข่ายพาณิชย์สื่อสังคมผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
    It is the study about digital commerce for social network which  includes the 
analysis for current trends in web technology, electronic payment system, authentication, 
security and privacy, social media commerce applications between businesses and 
customers, business to business as well as the applications within the organization, social 
media commerce models, social media commerce network through the mobile phone 
network. 
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7152501  ยุทธศาสตร์นวัตกรรมสื่อดิจิทัลและเครือข่ายสังคมออนไลน์   3(2-2-5) 
    Digital Media Innovation Strategy and Social Network 
    ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและใช้สื่อดิจิทัลและเครือข่ายสังคมออนไลน์       
เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายและเป้าหมายขององค์กร โดย ศึกษากรณีศึกษาการบริหารจัดการกลยุทธ์ขององค์กร
ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับการวางแผนกลยุทธ์ของ
องค์กร การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพ่ือการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สมัยใหม่ เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ การน า
แผนกลยุทธ์ไปด าเนินงานการประเมินผลแผนกลยุทธ์ภาวะผู้น าและการจูงใจบุคลากรในการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลสมัยใหม่ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
    It is the study about strategic planning for the development and use of digital 
media and social networks in response to the organizational policies and goals through 
studying the case studies on strategic management of various organizations, which link 
strategic plans to the implementation of modern digital technology investment in order to 
support various departments in the organization especially in the aspect of  human resource 
development in modern digital technology including the implementation of the strategic 
plan, the evaluation of the leadership strategies and motivating staff to implement modern 
digital technology effectively. 
 
7152502  การวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์    3(2-2-5) 
    Social Network Analytic 
    ศึกษาพ้ืนฐานการวิเคราะห์ข้อมูลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือพื้นฐานทางด้าน
วิทยาการข้อมูล เครื่องมือทางสถิติเพ่ือแยกแยะความสม่ าเสมอ ค้นหารูปแบบ หรือกฎเกณฑ์การเกิดขึ้นของชุด
ข้อมูลที่ซับซ้อน เพ่ือน าไปสู่การใช้เครื่องมือในการ วิเคราะห์คุณลักษณะ การตรวจสอบ ค้นหาปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้สถิติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ความน่าเชื่อถือในช่วงที่ก าหนด การสร้างตัวแบบของข้อมูลที่
ซับซ้อน การตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ สร้างเครื่องมือช่วยในการคาดการณ์ เพ่ือน าช่วยในงาน
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์กราฟ 
    It is the study about basic concepts of data analysis in social networks by 
using basic tools in data science, statistical tools to distinguish uniformity, finding the 
patterns or rules out of the occurrence of complex datasets. This will lead to the use of 
tools for analyzing features, examination, finding some relevant factors by using quantitative 
and qualitative statistics for the reliability in a given range, building complex data models, 
model validation, including building a forecasting tool to assist in data analysis and business 
statistics such as graph analysis. 
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7152600  การออกแบบและพัฒนาฐานขอ้มูล   3(2-2-5) 
    Database Design and Development 
    ศึกษาแนวคิดและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งระดับการเล่นในเกมทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
ให้เหมาะสม จาก ความคิดและพฤติกรรม ของมนุษย์เมื่อเจอกับความท้าทาย การปรับแต่งระบบช่วยเหลือ
รวมถึงสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นทั้งตัวช่วยและอุปสรรคในเกม 
    Study the concepts and practice of setting the level of gameplay, both 
qualitatively and quantitatively based on human thinking and behavior when faced with 
challenges, customization of the help system including environments that are both help and 
obstacle in the game 
 
7152700  ความฉลาดทางดิจิทัล    3(2-2-5) 
    Digital intelligence 
           ความฉลาดทางดิจิทัลเป็นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อในรูปแบบที่
ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรม ดังนี้ เอกลักษณ์พลเมืองดิจิทัล การบริหารจัดการเวลาบนโลก
ดิจิทัล การจัดการการกลั่นแกล้งบนไซเบอร์  การจัดการความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย การจัดการความ
เป็นส่วนตัว การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ร่องรอยทางดิจิทัล และความเห็นอกเห็นใจและสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อ่ืนทางดิจิทัล 
    Digital intelligence is the ability to use digital technology and media securely, 
responsibly and ethically. It includes digital citizen identity, screen time management, 
cyberbullying management, cybersecurity management, privacy management, critical 
thinking, digital footprints, as well as digital empathy and friendship. 
 
7152701  จินตทัศน์ข้อมูล      3(2-2-5) 
    Data Visualization 
    หลักการการแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ การออกแบบการแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ เครื่องมือ
ที่ใช้ การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ การได้มาซึ่งข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การเลือกแผนภูมิต่าง ๆ ที่
เหมาะสม เช่น ฮีทโตรแกรม แผนภูมิการกระจาย แผนภูมิเส้น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม แผนภูมิต้นไม้ 
แผนภูมิแบบเครือข่าย กราฟสตรีม แผนภูมิตัวชี้วัดผลงาน แผนที่ แผนภูมิแบบปฏิสัมพันธ์ การอธิบายแผนภูมิ 
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    It is about the principles of data visualization with diagrams, designing data 
visualizations with diagrams, necessary tools, data visualization with diagrams, data 
acquisition, organizing data, selecting appropriate charts such as histograms, scatter charts, 
line charts, bar graphs, pie charts, tree diagrams, network charts, stream graphs, performance 
indicators charts, maps, interactive charts and annotating those charts. 
 
7152702  การบริหารสื่อดิจิทัลส าหรับองค์กรดิจิทัล   3(2-2-5) 
    Digital Media Management for a Digital Organization 
    แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์กรทั่วไปและองค์กรสื่อ การจัดการองค์กรสื่อทั้งเชิงธุรกิจและ
ประโยชน์สาธารณะ และจริยธรรมวิชาชีพสาหรับองค์กรสื่อท้องถิ่น ประเภทและขนาดขององค์กรสื่อกระจาย
เสียง สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อใหม่ระดับท้องถิ่น การฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการองค์กรสื่อจ าลอง การจัด ผังรายการ 
การเผยแพร่และการท าตลาดเนื้อหารายการ  
    It is about basic concepts of general organization and media organization, 
media organization management for both business and public interests including 
professional ethics for local media organizations, types and sizes of broadcast media 
organization, local printed and new media. It also covers practices in the management of 
simulated media organization, program scheduling, as well as distributing and marketing of 
the program content. 
 
7153100  การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์   3(2-2-5) 
    Personality Development for Social Media 
    เรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ การเป็นผู้น าและสร้างภาวะผู้น าการ
ติดต่อสื่อสารเพ่ือการท างานเป็นทีม การดูแลรูปลักษณ์ เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบความเป็นตนเอง และรูปลักษณ์
ของตนเองเพ่ือน าไปใช้กับสื่อดิจิทัล เช่น วิธีการพูด บุคลิกท่าทาง การแต่งกาย เป็นต้น โดยให้ฝึกปฏิบัติการแค
สติงหรือการไลฟ์บนช่องทางออนไลน์ 
    It is the study about theories and practices of personality development, being 
a good leader and leadership building, teamwork communication, and public appearance. 
This aims to help the learners develop their appropriate personalities in digital social media 
such as their way of speaking, personality, dressing, etc. through  practices of casting or live 
broadcasting on online channels. 
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7153400  แพลตฟอร์มดิจิทัล   3(2-2-5) 
  Digital Platform 
  ศึกษาภาษาที่ใช้ส าหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพาส าหรับแพลตฟอร์ม
ปัจจุบัน ส่วนติดต่อระบบส าหรับโปรแกรมประยุกต์ การติดต่อกับผู้ใช้และระบบ การสื่อสารกับระบบภายนอก 
การเชื่อมโยงเครือข่าย การเชื่อมโยงฐานข้อมูล แพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น เทคโนโลยีบล็อก
เชน ดิจิทัลทวิน ฟินเทค เป็นต้น 
  It is the study about mobile applications programming languages for today's 
platforms, including the system interface for applications, connecting users and systems, 
communicating with external systems, network linking, database linking, current popular 
platforms such as block chain technology, digital twin, fin tech, etc. 
 
7153700    การสร้างสรรค์ภาพและเสียงดิจิทัล                 3(2-2-5) 
  Image and Sound Creation 
         ศึกษาแนวคิดและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับภาพแบบดิจิทัล การมองเห็น การเกิดภาพ ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ การประมวลผลภาพเบื้องต้น ด้วยการใช้ไลบรารีโอเพนซีวี และภาษาไพทอน พร้อมประยุกต์ใช้
ร่วมกับ การวิเคราะห์ประเภทของสื่อดิจิทัลและผู้ใช้สื่อ การก าหนดแกนเรื่อง การออกแบบตัวอักษร ภาพ และ
เสียง การผสมผสานชิ้นงาน และการสร้างปฏิสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
  It is the study about concepts and practices on digital imaging, vision, 
visualization, hardware and software, basic image processing by using the OpenCV library and 
Python programming language. This will be simultaneously applied to use with the analysis 
of digital media types and media users, defining the theme, typography, visual and sound 
designs, combinations of pieces of work and creating interactions with appropriate computer 
programs. 
 
7153701  ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับพัฒนาเกม   3(2-2-5) 
  Artificial Intelligence for Game Developer 
  ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่น าไปใช้ภายในเกม เช่น การ
เคลื่อนที่ของตัวละคร การปรับระดับเกม พฤติกรรมของตัวละคร การแทนความรู้ วิธีการเรียนรู้  ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเรียนรู้ การหาทางเลือกท่ีดีที่สุด เป็นต้น โดยฝึกปฏิบัติการพัฒนาเกมที่มีประยุกต์ระบบปัญญาประดิษฐ์ 
  It is the study about theories, concepts and patterns of artificial intelligence 
systems used in games such as character movement, game leveling, character behaviors, 
knowledge representation, learning method, learning factors, finding the best alternatives, 
etc. This can be achieved by practicing game development with applied artificial intelligence 
systems. 
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7153702  การประยุกต์ใช้ดิจิทัลคอนเทนต์และเกมกับการศึกษา   3(2-2-5) 
    Applying Digital Content and Games to Education 
      ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม และประยุกต์ใช้ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม เพ่ือสร้างการ
ออกแบบ การน าไปใช้ และการประเมินการปรับปรุงนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เช่น ระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระบบการสอบแบบ
ออนไลน์ ระบบการประเมินผลการเรียน ระบบสร้างสื่อเรียนรู้ เป็นต้น โดยใช้กรณีศึกษา และปฏิบัติพัฒนา
ระบบ 
 

    It is the study about concepts, theories, innovations and applications of digital 
content and games to create the design, implementation and assessment of educational 
innovation improvements in order to facilitate the student's learning such as teaching and 
learning management systems, online teaching support system, online testing system, 
learning evaluation system, learning materials creating system, etc. This will be done through 
using case studies and practices of system development. 
 
7153703  หลักการออกแบบองค์ประกอบเกม   3(2-2-5) 
    Game Element Design Principles 
    ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและความส าคัญของการออกแบบองค์ประกอบของเกมในส่วนของภาพ
ทั้งสองมิติและสามมิติ เช่น สิ่งของ ตัวละคร สถานที่ เป็นต้น องค์ประกอบของเกมในส่วนของเสียง ความ
เหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ผ่านเครื่องมือที่เหมาะสมในการออกแบบองค์ประกอบ 
    Learn about the concept and importance of designing game elements in 
terms of both 2-dimensional and 3-dimensional such as objects, characters, places, etc. 
Game elements in the sound section, suitability of the elements with appropriate tools. 
 
7153704  การออกแบบระดับการเล่นในเกม   3(2-2-5) 
    Game level design 
    ศึกษาแนวคิดและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งระดับการเล่นในเกมทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
ให้เหมาะสม จาก ความคิดและพฤติกรรม ของมนุษย์ เมื่อเจอกับความท้าทาย การปรับแต่งระบบช่วยเหลือ
รวมถึงสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นทั้งตัวช่วยและอุปสรรคในเกม 
    Study the concepts and practice of setting the level of gameplay, both 
qualitatively and quantitatively based on human thinking and behavior when faced with 
challenges, customization of the help system including environments that are both help and 
obstacle in the game. 
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7153705  การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
    Computer Game Development 
    บทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสร้างเกมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิสัมพันธ์ การจัดแบ่ง 
ประเภทของเกม แนวคิดเกี่ยวกับเกมเอ็นจิ้นและผังการท างานในการใช้ เกมเอ็นจิ้นในการพัฒนาเกม 
คอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์ซึ่งเน้นที่เครือข่ายและประเด็นการจัดการผู้ใช้ การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ โดยใช้
เกมเอ็นจิ้น  
    Role of computer technologies in creating interactive computer games; game 
categorization; concepts of a game engine and workflow in using game engines to develop 
computer games; online games with the emphasis on network and user management issues; 
development of computer games using a game engine  
 
7153706  ทฤษฏีเกมและการตัดสินใจ   3(2-2-5) 
    Game theory and Decision Making 
    ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดของทฤษฎีเกม สมดุลของแนช ปฏิสัมพันธ์ของผู้เล่น การตัดสินใจของ  
ผู้เล่นและผลกระทบ แรงจูงใจที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ การตัดสินใจแบบเป็นเหตุเป็นผล  
    Learn about game theory concepts, Nash equilibrium, player interaction, 
player decisions and consequences, motivation effect on decision making, rational decision 
making 
 
7153900  สัมมนาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์และเกม 1   3(2-2-5) 
    Seminar in Digital Content and Games I 
    ประเด็นพิเศษของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะน ามาใช้สนับสนุนการด าเนินงาน หรือการจัดการ 
โดยมีการแสวงหาทฤษฎี หลักการและเทคโนโลยีที่จะปฏิบัติใช้ให้เกิดผลดีต่อการด าเนินงานการฝึกอบรม หรือ
การบริหาร โดยมุ่งค้นคว้าเพ่ือให้ได้ปัญหาการวิจัย แบบแผนการวิจัย และเค้าโครงการวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์
ที่มีทิศทางเพ่ือการค้นหาความเป็นไปได้ที่จะเสนอวิธีการใหม่ท่ี  จะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
    It covers special issues of digital technology for supporting the operations or 
management with the pursuit of theories, principles and technologies to be applied for the 
benefits of the operations, training or administration by focusing on searching for the 
research problems, research schemes and outlines for writing the thesis that will lead to 
explore the possibilities in proposing new approaches for the improvement of efficiency. 
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7153901  หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์และเกม                  3(2-2-5) 
    Special Topics in Digital Content and Games 
        รายวิชาระดับสูง ส าหรับการเรียนปกติในชั้นเรียนตามที่นักศึกษาสนใจและคณะกรรมการ
ประจ าสาขาวิชาเห็นชอบ โดยเนื้อหาวิชาจะต้องมีขอบข่ายที่อยู่ในความสนใจของการวิจัยค้นคว้าใหม่ ๆ ใน
ปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  และไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่บรรจุไว้แล้วในหลักสูตร 
    It is an advanced course for regular study in a classroom according to the  
students’ interests which are approved by the faculty committee. The course content must 
be in line with the areas of trends in new researches related to current digital technology 
and must not duplicate the subjects that already exist in the current curriculum. 
 
7154900  สัมมนาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์และเกม 2   3(2-2-5) 
    Seminar in Digital Content and Games II 
    ประเด็นพิเศษของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะน ามาใช้สนับสนุนการด าเนินงาน หรือการจัดการ 
โดยมีการแสวงหาทฤษฎี หลักการและเทคโนโลยีที่จะปฏิบัติใช้ให้เกิดผลดีต่อการด าเนินงานการฝึกอบรม หรือ
การบริหาร โดยมุ่งค้นคว้าเพ่ือให้ได้ปัญหาการวิจัย แบบแผนการวิจัย และเค้าโครงการวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์
ที่มีทิศทางเพ่ือการค้นหาความเป็นไปได้ที่จะเสนอวิธีการใหม่ท่ี  จะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพ  
    This course covers special issues of digital technology for supporting the 
operations or management with the pursuit of theories, principles and technologies to be 
applied for the benefits of the operations, training or administration by focusing on searching 
for the research problems, research schemes and outlines for the thesis that leads to 
explore the possibilities in proposing new approaches for the improvement of efficiency. 
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 3)  เลือกกลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก  แขนง  ความม่ันคงสารสนเทศ 
 
7161101  ความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศและไซเบอร์ 3(2-2-5) 

 Information and Cyber Security  
 หลักการและทฤษฎีของเทคโนโลยีเครือข่ายและความมั่นคงคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป แนวโน้ม

ของ ความมั่นคง มโนภาพทั่วไปเกี่ยวกับความมั่นคง การโจมตีและซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย ความมั่นคงใน
องค์การ บทบาทของบุคลากรด้านความม่ันคง พื้นฐานด้านเครือข่าย ความมั่นคงเครือข่ายและกลไกความม่ันคง  
การเข้ารหัส ไฟร์วอลล์ การเข้าถึงจากทางไกล ระบบการตรวจจับผู้บุกรุก ความมั่นคงอีเมล ความมั่นคงของเว็บ 
และการจัดการความเสี่ยงของคอมพิวเตอร์ 
 It is about the principles and theories of network technology and computer 
security in general, trends in security, general concept about security, attacks and malicious 
software, and stability in the organization. It also includes the role of security personnel, 
fundamentals of networking, network security and security mechanisms, encryption, 
firewalls, remote access, intruder detection system, Email stability, web security and 
computer risk management. 
 
7161300   การเขียนโปรแกรมเครือข่ายและโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 
 Network Programming and Internet Protocol  
 การจัดชั้นโพรโทคอลประเภทต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน  เทคโนโลยีการสร้างแคชเอชทีทีพี 
คุกกี้ เอสเอ็มทีพี  พ็อป  ทีซีพีไอพี ยูดีพี  ดีเอชซีพี  ปิง  เทรซเราท์ การจัดเส้นทางแบบพลวัต  ด้วยอาร์ไอพี  
โพรโทคอลบอร์เดอร์เกตเวย์  เลขที่อยู่แม็ก โพรโทคอลการจ าแนกเลขที่อยู่  รวมถึงการเขียนโปรแกรมเพ่ือ
เข้าถึงโพรโทคอลผ่านทางซ็อกเก็ต โดยให้ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเครือข่ายเพ่ือสื่อสาร
กันในระบบเครือข่าย 
 It is the study about different types of current protocol classifications,  Cache 
generation technology, HTTP, Cookie, SMTP, Pop, TCPIP, UDP, DHCP, Ping, Trace Route, 
dynamic routing with RIP protocol Border Gateway, Max address, classifications of protocol 
including programming to access protocols via sockets. This can be achieved through 
practices of programming on a network operating system to communicate with each other in 
a network. 
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7162100 การจัดการความม่ันคงสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Management of Information Security   
    หลักการและมาตรฐานด้านความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง  เทคนิคการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยง การบรรเทาความเสี่ยง การฟ้ืนฟู การพัฒนาและการด าเนินงานของทีมบริหารความเสี่ยง 
สถานการณ์ตัวอย่างเรื่องความเสี่ยงในหน่วยงานหรือองค์การที่ด าเนินงานระบบสารสนเทศ  
    It is the study about the principles and standards of risks, risk analysis and 
assessment techniques, risk mitigation, recovery, development and operations of the risk 
management team. It also includes some example scenarios of risk in an organization or the 
organization that mainly operates with an information system. 
 
7162101  คณิตศาสตร์ส าหรับนักคอมพิวเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ 3(1-2-6)  
    Mathematics for Computer Scientist and Analytic Geometry 
    คณิตศาสตร์ส าหรับนักคอมพิวเตอร์ที่ เกี่ยวกับระบบจ านวนจริง จ านวนเฉพาะ ระบบ
เลขฐานสอง  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลัอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการ
ประยุกต์ เมทริกซ์ สมการเชิงเส้น เวกเตอร์ ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็น ขั้นตอนวิธี  ยูคลิด  สถิติเบื้องต้น  พิกัด
ของสี่เหลี่ยมมุมฉาก สมการ และจุดโลคัส เส้นตรง วงกลม พาราโบล่า เอลลีพ ไฮเปอร์โบล่า พีชคณิต และ
เรขาคณิตวิเคราะห์รูปทรงเบื้องต้น 
    Mathematics for computer professionals dealing with real number systems, 
prime numbers, binary number systems, relations, exponential and logarithmic functions. 
Trigonometric functions and their applications, matrices, linear equations, vectors, random 
variables, probability, Euclidean algorithm, introduction to statistics. Rectangular coordinates, 
equations and locus points, straight lines, circles, parabola, ellipses, hyperbola, algebra, and 
elementary geometry. 
 
7162300 การตรวจค้นและป้องกันอาชญากรรมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Crime Investigation and Protection 
    ลักษณะของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ นักเจาะระบบ ผู้เขียนโปรแกรมไวรัส ผู้ก่อการร้าย
และผู้ โจมตีระบบเครือข่าย โดยทดสอบกับระบบใช้งานจริงหรือยกตัวอย่าง ศึกษาความเป็นไปของ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ พัฒนาการด้านรูปแบบ ข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และ
ผู้ก่อการร้ายแบบดิจิทัล การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องกันและตรวจสอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ โดยมี
การฝึกการตรวจค้นหาเบาะแสของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และหาทางแก้ไข 
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    It is about characteristics of computer crimes, hackers, virus programmers, 
terrorists and network attackers which can be tested through the real operations or studying 
from various examples. The course also covers the study of possibilities of computer crimes,  
pattern development of a crime, information on computer crimes and digital terrorists, law 
enforcement for the prevention and investigation of computer crimes, as well as practices in 
searching for the clues of computer crimes and how to find the solutions to those 
problems. 
 
7162500 เทคโนโลยีบล็อกเชน 3(2-2-5) 
 Blockchain Technology 
 ระบบบริการการเงินของธนาคาร รูปแบบและเทคโนโลยีทางการเงิน ความเสี่ยงในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน การเข้ารหัสข้อมูล เงินตราเข้ารหัส การตรวจสอบความมีตัวตนและความถูกต้องของ
ข้อมูล โพรโทคอลที่เกี่ยวข้องกับความั่นคงทางการเงิน ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความมั่นคงในการสื่อสาร  
ข้อมูลทางการเงิน การป้องกันการบุกรุกและโจมตีระบบ เทคโนโลยีในการป้องกันระบบ นโยบาย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของข้อมูล  
 It is about financial service systems for banking, models and technologies in 
financing, risks in financial transaction processing system, data encryption, cryptocurrency,   
authentication and data verification related to financial security protocol, digital signature, 
data security on financial data communication,  intruder detection systems, system security 
technologies, policy, laws and regulations related to data security.  
 
7162501 ความม่ันคงปลอดภัยการประมวลผลแบบคลาวด์ 3(2-2-5) 
 Cloud Computing Security  
    องค์ความรู้และแนวทางของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยของการประมวลผลแบบคลาวด์และข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง ระบบ
ความมั่นคงปลอดภัย  พ้ืนฐานส าหรับคลาวด์ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยส าหรับข้อมูลและการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลบนระบบคลาวด์ นโยบายความเป็นส่วนตัว การประเมินการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อก าหนด
มาตรฐาน    การระบุตัวตนเพื่อการเข้าใช้คลาวด์ การให้บริการความมั่นคงปลอดภัยด้วยคลาวด์ ประเด็นความ
มั่นคงปลอดภัยบนระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 
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    It is about knowledge and approaches of IT specialists in managing the 
security of cloud computing and big data, cloud computing technology, and security system. 
It also covers the areas of fundamentals of cloud, building data security and database 
storage in the cloud system, privacy policy, assessment of audits to meet standard 
requirements, cloud access identification, cloud security services, and security issues in big 
data systems. 
 
7162502 วิทยาการรหัสลับ 3(2-2-5) 
 Cryptography 

 ความปลอดภัยขั้นพ้ืนฐาน  เทคนิคการเข้ารหัสลับ  รหัสลับแบบสมมาตรและอสมมาตร         
การเข้ารหัสลับแบบกุญแจส่วนตัว การเข้ารหัสลับแบบกุญแจสาธารณะ ตัวอย่างขั้นตอนวิธีดีอีเอส และ       
การพิสูจน์ตัวจริง  

 It is about basic safety, cryptographic techniques, symmetric and asymmetric 
secret codes, private and public key encryptions, including the examples of the DES 
algorithm and authentication. 

 
7162503 การออกแบบและการบริหารเครือข่าย 3(2-2-5) 
 Computer Network Design and Management 
    การเข้าใช้คลาวด์ การให้บริการความมั่นคงปลอดภัยด้วยคลาวด์ ประเด็นความมั่นคง
ปลอดภัยบนระบบข้อมูลขนาดใหญ่    ศึกษาการท างานของอุปกรณ์ เชื่อมต่อเครือข่าย สายสัญญาณ           
โพรโทคอลที่เกี่ยวข้อง ระบบปฏิบัติการเครือข่าย ขั้นตอนในการพัฒนาโครงการด้านเครือข่าย การจัดท า
เอกสาร การพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงาน การหาขนาดของแบนด์วิดที่ใช้งาน 
การออกแบบเครือข่ายหลัก เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดาการเครือข่ายเพื่อรักษาความม่ันคงปลอดภัย  เช่น 
การสร้างรายการควบคุมการเข้าถึง (ACL) วิธีการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ระบบ ไฟร์วอลล์ ไอดีเอส ไอพีเอส และ    
ฮันนี่พอต แนวทางการสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุปกรณ์เครือข่าย เครื่องมือส าหรับตรวจสอบและแก้ไข 
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    It is about cloud access, cloud security services, security issues in big data 
systems. It also includes the study about the operation of network connection devices, 
cables and related protocols, network operating system, steps for developing network 
projects, documentation, considerations in the selection of suitable equipment and 
computers for the job, finding the right size of the bandwidth used for core network design, 
technologies for managing network security, such as creating access control lists (ACLs), 
system user authentication methods, firewalls, IDS, IPS, and honey pots, including 
strengthening network equipment tools for reviewing and editing. 
 
7162504 การจัดการความเสี่ยง         3(2-2-5) 
   Risk Management 
   ฝึกปฎิบัติแก้ใขเรื่องความเสี่ยงในหน่วยงานหรือองค์การที่ด าเนินงานระบบสารสนเทศโดย
สถานการณ์การจ าลองความเสี่ยงผ่านซอฟต์แวร์ทางคอมพิวเตอร์  
   Practice in solving risks in organizations or organizations that operate information 
systems. By simulating risk situations through computer software. 
 
7162600 ความม่ันคงในระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 Database Systems Security 
 ระบบฐานข้อมูล การออกแบบ และพัฒนาฐานข้อมูล  เครือข่ายความม่ันคงส าหรับฐานข้อมูล 
การพิสูจน์ตัวจริง การเชื่อมโยง การท าซ้ า โทรจันฐานข้อมูล จุดอ่อนหรือช่องโหว่ รูปแบบการโจมตีฐานข้อมูล 
ขั้นตอนการโจมตีการตรวจสอบบัญชีฐานข้อมูล การทดสอบความมั่นคงทางด้านฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมใน
ปัจจุบัน เช่น ออราเคิล เครื่องบริการเอสคิวแอล ดีบีทู ซายเบส และมายเอสคิวแอล 
 It is about database system, database design and development, network 
security for databases, authentication, association, duplication, database trojans weakness or 
vulnerability, database attack patterns, database auditing attack procedures, and security 
tests for most current popular databases which include Oracle, SQL Server, DB2, Sybase, and 
MySQL. 
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7163300   การวิเคราะห์สารสนเทศ   3(2-2-5) 
    Information Analytics   
    การตรวจสอบสารสนเทศ จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวปฏิบัติส าหรับผู้ตรวจสอบ 
กระบวนการจัดเก็บ ค้นคืน โอนย้าย และจัดการสารสนเทศที่เป็นความลับ เทคนิคและวิธีปฏิบัติในการ
ตรวจสอบระบบสารสนเทศโดยใช้วิธีการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA)  ระเบียบวิธีและ
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบและรายงานประสิทธิภาพของสารสนเทศ 
กระบวนการจัดการกบัความเปลี่ยนแปลงในภาวะฉุกเฉินบนระบบปัจจุบัน โดยอิงมาตรฐานสากล NIST 
    It is about the revision of the information, professional code of conduct and 
guidelines for the auditors, the process of storing, retrieving, transferring and managing 
confidential information.  It also covers techniques and practices for auditing information 
systems by using self-assessment (CSA), internal control methods, risk management methods 
and tools, practices for monitoring and reporting on the effectiveness of information, and 
the process of dealing with emergency change on the current system based on NIST 
international standards. 
 
7163400 ความม่ันคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
 Electronic Commerce Security  
 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  การท าธุรกรรมบนระบบอินเทอร์เน็ต  กระบวนการและยุทธศาสตร์
ในบีทูบี การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  โพรโทคอลในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  โพรโทคอลเอสเอสแอล      
โพรโทคอลทีแอลเอส โพรโทคอลเอสอีทีชนิดของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การท าตลาดในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  การจัดการความเสี่ยง มาตรฐานความมั่นคงในระบบอินเทอร์เน็ต การเข้ารหัสลับและการถอด    
รหัสลับ การพิสูจน์ตัวจริง การใช้ลายมือชื่อดิจิทัล การใช้ใบรับรองดิจิทัล การใช้ไฟร์วอลล์ ระบบการช าระเงิน
ในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และการพัฒนาโปรแกรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 It is about electronic and internet transactions, B2B processes and strategies, 
electronic commerce, protocols in electronic commerce, SSL protocol, TLS protocol, and 
SET protocol which are types of electronic commerce. It also covers the issues of marketing 
in social networks, risk management, internet security standards, encryption and decryption, 
authentication, using digital signatures, certificates, and a firewall, payment system in 
electronic commerce and the development of electronic commerce programs.   
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7163500 ทักษะเครือข่ายและความม่ันคงสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Skills in Network and Information Security 

 จัดให้ผู้เรียนศึกษาและวิเคราะห์การท างานของเครือข่าย การเกิดภัยของเครือข่ายและการถูก
คุกคามในรูปแบบต่าง ๆ การตรวจสอบและการแก้ไขการโจมตีเครือข่าย ตรวจสอบและวิเคราะห์หาจุดอ่อน
ของระบบและอุปกรณ์ของระบบเครือข่ายพร้อมสร้างระบบป้องกัน โดยให้มีการฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะด้าน
ความมั่นคงสารสนเทศ เกี่ยวกับการติดตั้งเครือข่ายสถานีงาน ทีซีพี/ยูดีพี การตรวจหาเป้าหมายในเครือข่าย 
การต่อต้านการถูกโจมตี การก าหนดเอกสิทธิ์ การป้องกันภัยของเครือข่าย การสร้างความมั่นคงในเครือข่าย
การสื่อสาร การตรวจสอบหาผู้โจมตีและการตอบโต้ และการวิเคราะห์หาผู้กระท าผิดกฎหมายดิจิทัล 
 This course aims to make an arrangement for the learners to study and 
analyze the functioning of a network, network threats and various forms of threats, network 
attack detection and remediation, to investigate and analyze for vulnerabilities of network 
systems and equipment while building defense system, providing practical training for  
enhancing information security skills. It also includes installation of a workstation network, 
TCP/UDP, network target detection, resistance to any attacks, privilege network security, 
establishing stability in communication networks, as well as attacker detection and 
countermeasures and the analysis in search of those who violate against digital laws.  
 
7163501 การจัดการศูนย์เฝ้าระวังและปฏิบัติการความม่ันคงสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 Managing Information Security Monitoring and Operations Center 
 เทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยขั้นสูง การบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังและปฏิบัติการ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  ส่วนงานเฝ้าระวังและเตือนภัยจากศูนย์การให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์  การเฝ้าระวังกิจกรรมในระดับองค์กรและบริษัททั่วไป การเขียนบันทึกและวิเคราะห์เหตุการณ์      
การสืบและพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศูนย์เฝ้าระวังและปฏิบัติการความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์   การเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างความมั่นคงปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้องทางอุตสาหกรรมและรัฐบาล การจัดการความต่อเนื่องส าหรับภาวะอันตรายต่อธุรกิจ  การวางแผน
การจัดการความต่อเนื่องและความทนทานต่อภัยคุกคามไซเบอร์  ความต้องการพ้ืนฐานเพ่ือการจัดการ
เหตุการณ์ภัยกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับไมโครโปรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ วิธีน าเข้า /
ส่งออก และตัวต่อประสานอุปกรณ์ภายนอก  
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 It is about advanced security technology management of cyber security 
surveillance starting from a warning section from the cyber security service center which 
monitor all activities at the corporate and general levels. Then, there will be an analysis of 
event log writing, followed by a digital investigation and verification including the  
implementation of technology to manage surveillance centers and cyber security 
operations. Other related issues include choosing appropriate security tools to comply with  
relevant industry and government requirements, continuity management for business crisis,  
planning for continuity management and cyber threat resistance, basic requirements for 
incident management, software development processes for microprocessors or 
microcontrollers, as well as how to import/export and external device interface. 
 
7163502 ระบบรับ/ให้บริการ 3(2-2-5) 
 Client/Server Systems 
 สถาปัตยกรรมของระบบรับ/ให้บริการ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในระบบรับ/ให้บริการ 
การติดตั้งเครือข่ายและเทคโนโลยีการรับ/ให้บริการ และการเข้าถึงข้อมูลแบบกระจาย (distributed data 
access) การบริหารระบบรับ/ให้บริการและความม่ันคงของเครือข่าย 
  The architecture of the receiving/serving system Application development in the 
receiving/service system Network installation and receiving/service technology and 
distributed data access, receiving/serving management and network security. 
 
7163503 ไวรัสคอมพิวเตอร์และการกู้แฟ้ม      3(2-2-5) 
 Computer Virus and File Recovery 
                ประเภทของไวรัส หนอนคอมพิวเตอร์ และมัลแวร์อ่ืน ๆ  การโจมตีจากมัลแวร์ชนิดต่าง ๆ 
การโจมตีแบบล้นบัฟเฟอร์ การท าลายไวรัส และชนิดและเทคนิคการป้องกันไวรัสและมัลแวร์ อุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลและการส ารองข้อมูล การกู้แฟ้ม 
 Type of virus computer worm and other malware Various types of malware 
attacks Buffer overflow attacks virus destruction and types and techniques of virus and 
malware protection Storage and backup, file recovery 
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7163600 มาตรฐานระบบสารสนเทศ     3(2-2-5) 
 Information System Standard   
 ศึกษามาตรฐานระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน การก าหนดมาตรฐานระบบ
สารสนเทศขององค์กร  การก าหนดมาตรฐานมาก าหนดเป็นนโยบายขององค์กร การน ามาตรฐานมาปรับใช้ใน
องค์กร การก าหนดแนวทางทางการปฏิบัติส าหรับบุคลากรตามมาตรฐานระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง  
มาตรฐานรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยมาตรฐานต่าง ๆ เช่น            
The National Initiative for Cybersecurity Education(NICE), ISO, ITU 
 It is about the study of information system standards related to agencies,  
setting organizational information system standards and transform them to become the  
organizational policies which will be implemented in the organization. The course also 
includes establishing practical guidelines for personnel in accordance with relevant 
information system standards, electronic document format standard as well as the 
development of information systems with various standards such as The National Initiative 
for Cybersecurity Education (NICE), ISO, ITU. 
 
7163900 สัมมนาความม่ันคงสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Seminar in Information Security   
    จัดให้มีการสัมมนาเพ่ือส ารวจและค้นหาเทคโนโลยีใหม่ด้านความมั่นคงสารสนเทศ  เพ่ือท าให้
ระบบความมั่นคงมีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือเพ่ือป้องกันภัยพิบัติทางด้านสารสนเทศในองค์การทางธุรกิจและ
องค์การภาครฐั รวมทั้งการรักษาความมั่นคงในการใช้สารสนเทศส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  
    It is about organizing the seminars in order to explore and discover new 
technologies in information security to make the system more stable and efficient or to 
prevent information disasters in business and government organizations including 
maintaining the security in using personal information effectively. 
 
7163901 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับความม่ันคงสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 Special Topics Computer Information 
 วิชาหัวข้อพิเศษเป็นรายวิชาปกติท่ีเรียนในชั้นเรียน ตามที่นักศึกษาสนใจและ  คณะกรรมการ
ประจ าสาขาวิชาเห็นชอบ  โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวิจัย  หรือการค้นพบใหม่ ๆ ด้านความมั่นคง
สารสนเทศ และไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่บรรจุไว้แล้วในหลักสูตรนี้    
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 It is about setting up a particular topic of the learners’ interest, under the 
approval of the department committee, and study about it as a normal class. The selected 
topic should relate to the research findings or new discoveries in information security and 
must not duplicate the courses that already exist in this curriculum. 
 
7164900 โครงงานทางด้านความม่ันคงสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Project in Information Security  
    ให้น าความรู้ความมั่นคงสารสนเทศ มาใช้  แก้ไขปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้น  หรื อเพ่ือค้นคว้า
วิทยาการ  และมาตรฐานด้านความมั่นคงสารสนเทศ ที่เกิดขึ้นใหม่และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยให้เรียบเรียงเป็นเอกสารรายงานการศึกษาค้นคว้า  และมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลให้ค าแนะน า  
 This course is about applying knowledge of information security to solve 
current problems, or to search for new knowledge which relates to the emerging security 
standards and can be applied effectively. This assignment has to be carried out under the 
supervision of a designated advisor and has to be compiled into a research study report. 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ  พ.ศ.2561 และหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ.2565 

หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจทิัลและระบบควบคุมอจัฉริยะ  พ.ศ.2561 หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจทิัล พ.ศ.2565 เหตุผล 
ช่ือเต็ม (ไทย) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ) 
ช่ือย่อ (ไทย) :  วท.บ. (นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Science (Innovation Digital and Intelligence Control System) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Innovation Digital and Intelligence Control System) 
 
 
 
 
 
 
  โครงสร้างของหลักสูตร  
  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   121   หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                       30    หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร        12    หน่วยกิต   
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                    6    หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                   6    หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6    หน่วยกิต 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า          85    หน่วยกิต 

     
 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7  หน่วยกิต 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า             6     หน่วยกิต 
 

 

ช่ือเต็ม (ไทย) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมดิจิทัล) 
ช่ือย่อ (ไทย) :  วท.บ. (นวัตกรรมดิจิทัล)   
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Science (Digital Innovation) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ) :   B.Sc. (Digital Innovation) 
 
แขนง 

แขนง  ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์  
แขนง  ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม  
แขนง  ความม่ันคงสารสนเทศ   

 
  โครงสร้างของหลักสูตร  
  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า            121   หน่วยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       30    หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร          12    หน่วยกิต   
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                      6    หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                     6    หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6    หน่วยกิต 

 

2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า          85   หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาแกน         27   หน่วยกิต 
 

     แขนง  ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์   51 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาบังคับ            33   หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18   หน่วยกิต 
 

     แขนง  ความมั่นคงสารสนเทศ    51 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาบังคับ            33   หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18   หน่วยกิต 
 

     แขนง  ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม    51 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาบังคับ            33   หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18   หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7  หน่วยกิต 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า             6     หน่วยกิต 
 

ปรับโครงสร้างหลักสูตร 
และแยกเป็น 3 แขนง 
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พ.ศ.2561 
หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ.2565 

เหตุผล 

 1) กลุ่มวิชาแกน  
   7011100 นวัตกรรมดิจิทัล และแนวโน้มนวัตกรรม

อุบัติใหม่ 
Digital Innovation and Innovative 
Emerging Trends 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

 เรียนรู้ความหมายของนวัตกรรมดิจิทัลแนวโน้มการอุบัติ
ใหม่ของนวัตกรรมที่อยู่ในความสนใจ  

0688001 ภาษาอังกฤษส าหรับนักคอมพิวเตอร์   
English for Computing 
Technology 

3(2-2-5) 7011101 ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรมดิจิทัล 
English for Digital Innovation 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา 
และปรับเป็นวิชาแกน 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

โครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ วลี อนุประโยค  ประโยค     
การใช้ค าสันธาน การเชื่อมประโยคความเดียว ประโยคความรวม 
และประโยคความซ้อน เพ่ืออธิบายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
การท างานของทัศนูปกรณ์ และการเปรียบเทียบข้อมูล การอ่าน 
และการฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง 

   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โครงสร้าง
ประโยคในภาษาอังกฤษ วลี อนุประโยค  ประโยค  การใช้ค าสันธาน 
การเชื่อมประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน 
เพ่ืออธิบายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการท างานของทัศนูปกรณ์ 
และการเปรียบ เที ยบข้ อมู ล  การอ่าน  และการฟั งบทสนทนา
ภาษาอังกฤษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง 
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หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ  
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เหตุผล 

0688002 คณิตศาสตร์ส าหรับนวัตกรรมดิจิทัล
และระบบควบคุมอัจฉริยะ 
Mathematics for Digital 
Innovation and Intelligence 
Control System 

3(2-2-5) 7011102 คณิตศาสตร์ส าหรับนวัตกรรมดิจิทัล 
Mathematics for Digital Innovation 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา 
ปรับเป็นวิชาแกน และ
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

   ทบทวนฟังก์ชันและสมบัติของฟังก์ชัน  แนวคิด
พ้ืนฐานของอนุพันธ์  การประมาณ   ค่าเชิงเส้น ทฤษฎีค่าสูงสุด–
ต่ าสุด รูปแบบยังไม่ก าหนดและกฎของโลปิตาล ทฤษฎีบทของรอล 
และทฤษฎีบทค่ามัชฌิม การใช้อนุพันธ์และลิมิตในการวาดภาพ
เส้นโค้ง การประยุกต์ปัญหาสูงสุด–ต่ าสุด อัตราสัมพัทธ์ แนวคิด
พ้ืนฐานเชิงปริพันธ์ ทฤษฎีหลักมูลของแคลคูลัส สมบัติของปฏิยานุ
พันธ์ และปริพันธ์จ ากัดเขต สเกลาร์และเวกเตอร์ ผลคูณภายใน 
อนุกรม การทดสอบด้วยปริพันธ์ การทดสอบด้วยการเปรียบเทียบ 
การทดสอบด้วยอัตราส่วน ปริพันธ์สองชั้นในมุมฉาก อนุกรมสลับ 
การลู่เข้าสมบูรณ์ การกระจายทวินาม อนุกรมก าลัง สูตรของเทย์
เลอร์  ฟังก์ชันเป็นคาบ อนุกรมฟูริเยร์ พิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ในพิกัดเชิง
ขั้ว ปริพันธ์จ ากัดเขตบนระนาบและบริเวณทรงตัน ปริพันธ์สอง
ชั้นในมุมฉาก และทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม 

คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับระบบจ านวน
จริง จ านวนเฉพาะ ระบบเลขฐานสองความสัมพันธ์ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนน
เชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์เมทริกซ์
สมการเชิงเส้น เวกเตอร์ ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็น ขั้นตอนวิธียูคลิด
และสถิติเบื้องต้น 
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เหตุผล 

0688503 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
Data Communication 

3(2-2-5) 7011200 การสื่อสารข้อมูลและความปลอดภัย 
ไซเบอร์ 
Data Communication and Cyber 
Security 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา 
ปรับเป็นวิชาแกน และ
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย การสื่อสารข้อมูลและบริการ สถาปัตยกรรมเป็นชั้น 

หลักการพ้ืนฐานการสื่อสารข้อมูลแบบดิจิทัล เครือข่ายสลับวงจร
และเครือข่ายแบบสลับกลุ่มข้อมูล  โพรโทคอลแบบเพียทูเพีย และ
ชั้นเชื่อมโยงข้อมูล โพรโทคอลควบคุมขนาดกลางและเครือข่าย
ท้ อ งถิ่ น โพ ร โท ค อล ที ซี พี / ไอ พี   เค รื อ ข่ าย แบ บ เอที เ อ็ ม 
สถาปัตยกรรมเครือข่ายข้ันสูง โพรโทคอลความม่ันคง  

การสื่อสารข้อมูลและบริการ สถาปัตยกรรมเป็นชั้น 
หลักการพ้ืนฐานการสื่อสารข้อมูล แบบดิจิทัล โพรโทคอลแบบเพียทูเพีย 
และชั้นเชื่อมโยงข้อมูล โพรโทคอลควบคุมขนาดกลางและเครือข่าย
ท้องถิ่น โครงสร้างระบบเครือข่ายแลนและแวน โพรโทคอลทีซีพี/ไอพี 
การเชื่อมโยงหลายเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต โดยเน้นการปฏิบัติตาม
สาขาวิชาเอกท่ีเลือกเรียน 

   7011301 การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน  
Python Programing 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย   ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานของโปรแกรมภาษไพทอน 

ค่าและชนิดของข้อมูล ตัวแปร นิพจน์และตัวด าเนินการ การสร้างและ
เรียกใช้ฟังก์ชัน การท างานแบบเงื่อนไขและวนซ้ า การสร้างและเรียกใช้
งานลิสต์ การสร้างและการเรียกใช้ไฟล์และข้อมูลแบบดิกต์ โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งาน
ด้านต่าง ๆ 
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0688401 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับ 
นักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบ 
ควบคุมอัจฉริยะ 
Law and Ethics for in Innovation 
Digital and Intelligence Control 
System 

3(3-0-6) 7012100 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับก าลังพล
ดิจิทัล  
Law and Ethics for  Digital 
Manpower 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา 
และปรับเป็นวิชาแกน 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย  

ความหมายและความส าคัญของจริยธรรมส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความเป็น
ส่ วนตั ว  หลั กการ เกี่ ย วกั บ ลิ ขสิ ท ธิ์  ท รัพย์ สิ นท างปั ญ ญ า           
การคุ้มครองสิทธิ์และกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อ
วิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ในฐานะนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
ผู้บริหาร รวมทั้งการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาคุณธรรมที่เกิดข้ึนใน
โลกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ความหมายและความส าคัญ ของจริยธรรมส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การค้นคว้า สรุป และอภิปรายเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต ความเป็นส่วนตัว หลักการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทาง
ปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์และกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อ
วิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ในฐานะนักเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และผู้บริหาร รวมทั้ งศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ 
กรณีศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาคุณธรรมที่เกิดขึ้นในโลกเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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   7013100 การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ 
Introduction to Research in 
Computing 

3(2-2-5) วิชาแกน เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัยมุ่งเน้นที่จะฝึก
ทักษะเฉพาะทางเชิง
บูรณาการ 

 หลักและระเบียบวิธีวิจัย ลักษณะของงานวิจัยทางด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนด
หัวข้อและปัญหาการวิจัย ตัวแปรสมมุติฐาน และการทดสอบสมมุติฐาน       
การก าหนดตัวแปร การตั้งสมมุติฐาน การส ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
การทบทวนวรรณกรรม การวางแผนการวิจัย การก าหนดประชากรและ
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเขียนโครงร่างงานวิจัยการสร้างเครื่องมือวิจัย  
การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิ เคราะห์ ข้อมูล  การแปลผล และ          
การอภิปรายผลการวิจัย  การจัดท ารายงานการวิจัยเพ่ือการน าเสนอใน
การประชุมวิชาการ  

   7013101 ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัล  
Digital Innovation Entrepreneur 

3(2-2-5) วิชาแกนเป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัยมุ่งเน้นที่จะฝึก
ทักษะเฉพาะทางเชิง
บูรณาการ 

  การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ ให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจ
ดิจิทั ลบนสื่ อสั งคมออนไลน์ และการสร้างธุรกิ จ ใหม่  การสร้าง
แพลตฟอร์มดิจิทัลส าหรับการท าการตลาดดิจิทัล มีพ้ืนฐานและเทคนิค
การท าการตลาดดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างนวัตกรรมภายใน
บริษัท โดยจะส ารวจวิธีต่าง ๆ ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือช่วย
ปรับปรุงนวัตกรรมผ่านรูปแบบธุรกิจใหม่ อีคอมเมิร์ซ การสื่อสารดิจิทัล 
การตลาดดิจิทัลร่วมกับการระดมทุนของกิจการใหม่ เป็นต้น โดยผู้เรียน
ต้องเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การตลาดดิจิทัล และความเป็น
ผู้ประกอบการ 
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   7013300 การวิเคราะห์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
Data Analytics and Artificial 
Intelligence 

3(2-2-5) วิชาแกนเป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัยมุ่งเน้นที่จะฝึก
ทักษะเฉพาะทางเชิง
บูรณาการ  

 ความหมายของข้อมูล การส ารวจและรวบรวมข้อมูล การ
จัดเตรียมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การ
ลดมิติของข้อมูล เทคนิคการจัดกลุ่ม การวิเคราะห์การถดถอย การ
จ าแนก กฎความสัมพันธ์ โครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้ของเครื่อง 
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้นและการประยุกต์     ใช้งาน การเขียนโปรแกรม
และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 

0688903 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์
หรือฝึกสหกิจศึกษา ด้านนวัตกรรม
ดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ 
Pre-Field Experienced or co-
operative Education in Innovation 
Digital  and Intelligence Control 
System 

1(60) 7014801 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์
หรือฝึกสหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมดิจิทัล 
Pre-Field Experience or co-
operative Education in Digital 
Innovation 

1(60) ปรับรหัสวิชา 
และชื่อวิชา 
เพ่ือให้ทันสมัย 

   หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการ
สมัครงานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน จริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ในการท างานกับ
ผู้ร่วมงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ การบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการ
เขียนรายงาน และการน าเสนอโครงงาน 

หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัคร
งานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน จริยธรรมในการประกอบ
อาชีพการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ในการท างานกับผู้ร่วมงาน การพัฒนา
บุคลิกภาพเพ่ือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การบริหารคุณภาพ
ในสถานประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงาน และการน าเสนอ
โครงงาน 
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0688904 การฝึกประสบการณ์ด้านนวัตกรรม
ดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ 
Field Experience in Innovation 
Digital and Intelligence Control 
System 

6(450) 7014801 การฝึกประสบการณ์ด้านนวัตกรรมดิจิทัล 
Field Experience in Digital 
Innovation 

6(450) ปรับรหัสวิชา 
และชื่อวิชา 
เพ่ือให้ทันสมัย 

   ให้ฝึกประสบการณ์ด้านนวัตกรรมดิจิทัลและหุ่นยนต์
ในองค์การหรือหน่วยงาน หรือสถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม 
เพ่ือให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบวิชาชีพในฐานะนักนวัตกรรมดิจิทัลและหุ่นยนต์  

ให้ฝึกประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในองค์การ
หรือหน่วยงาน หรือสถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้รับ
ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ  และเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพใน
ฐานะนักคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 

0688905 สหกิจศึกษาทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล
และระบบควบคุมอัจฉริยะ 
Co-operative Education in 
Innovation Digital and 
Intelligence Control System 

6(600) 7014802 สหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมดิจิทัล 
Co-operative Education in Digital 
Innovation 

6(600) ปรับรหัสวิชา 
และชื่อวิชา 
เพ่ือให้ทันสมัย 

   นักศึกษาจะปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับธุรกิจเอกชนหรือ
องค์การภาครัฐ 1 ภาคการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
และสถานประกอบการ นักศึกษาจะปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงาน
ของสถานประกอบการ และต้องท ารายงานและน าเสนอผลการ
ปฏิบั ติ งาน  อาจารย์ที่ ปรึกษา  หั วหน้ าหรือพ่ี เลี้ ยงในสถาน
ประกอบการที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาจะร่วมกัน
ประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

นักศึกษาจะปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับธุรกิจเอกชนหรือ
องค์การภาครัฐ   1 ภาคการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันและ
สถานประกอบการ นักศึกษาจะปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานของสถาน
ประกอบการ และต้องท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบัติงาน  อาจารย์
ที่ปรึกษา  หัวหน้าหรือพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาจะร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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   7142100 ปัญญาประดิษฐ์ 
Artificial Intelligence 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย  ความรู้เบื้องต้น วิวัฒนาการของการน าเสนอองค์ความรู้ 

และตรรกะฟัซซี่ลอจิกการเรียนรู้ของเครื่องจักร โครงข่ายประสาทเทียม 
การจดจ า และแยกแยะรูปแบบ การประยุกต์ใช้ 

   7142101 
 

คณิตศาสตร์ส าหรับปัญญาประดิษฐ์ 
Mathematics for Artificial 
Intelligence  

3(1-2-6) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการด้านคณิตศาสตร์ส าหรับการ
เรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์  เช่น  พีชคณิ ต ความน่าจะเป็นและสถิติ  
แคลคูลัส การหาผลเลิศหรือค่าเหมาะสม ลอจิกอัลกอริทึมและการ
พิสูจน์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ส าหรับการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 

 

   7142300 วิศวกรรมฝังตัว 
Embedded Engineering 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีวิศวกรรมฝังตัว เทคโนโลยีใหม่ด้าน

วิศวกรรมฝังตัว การน าความรู้มาประยุกต์ใช้และพัฒนาเพ่ือรองรับ     
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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0688705 การออกแบบและสร้างอากาศยานไร้
คนขับ                                 
Design and Create  Unmanned 
Aerial Vehicle 

3(2-2-5) 7142301 การออกแบบและสร้างอากาศยาน 
ไร้คนขับ  
Design and Implementation of 
Unmanned Aerial Vehicle 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา และ 
ปรับเป็นกลุ่มวิชาเลือก 
เพ่ือให้ทันสมัย 

การออกแบบอากาศยานไร้คนขับแบบใบพัดหมุน  
ออกแบบโครงสร้างตัวเครื่อง แขนจับมอเตอร์  และ ฐานตั้งด้วย
เครื่องพิมพ์  3 มิติ  การสร้างอากาศยานไร้คนขับรูปแบบต่างๆ 
การปรับแต่งค่าบอร์ดควบคุม การปรับแต่งค่า พีไอดี แนวแกนโรว์
และพีช แนวแกนยอ การเซตค่ามอเตอร์  การเซตค่ารี โมท        
การทดสอบการบินในสถานการณ์ต่างๆ   

การออกแบบอากาศยาน ไร้คนขับแบบใบ พัดหมุน  
ออกแบบโครงสร้างตัว เครื่อง แขนจับมอเตอร์  และฐานตั้ งด้วย
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ การสร้างอากาศยานไร้คนขับรูปแบบต่าง ๆ การ
ปรับแต่งค่าบอร์ดควบคุม การปรับแต่งค่า พีไอดี แนวแกนโรว์และพีช 
แนวแกนยอ การเซตค่ามอเตอร์ การเซตค่ารีโมท การทดสอบการบินใน
สถานการณ์ต่าง ๆ   
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   7142302 การพัฒนาซอฟต์แวร์ 
Software Development 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย  ผังงาน โครงสร้างของการเขียนโปรแกรม ชนิดของข้อมูล

และตัวแปร การดาเนินการทางเลขคณิตและตรรกศาสตร์ การตัดสินใจ 
โครงสร้างการควบคุม การรับข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ ระบบแฟ้มข้อมูล 
การเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวกับอุปกรณ์
อินพุท/เอาท์พุท 

   7142303 การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและ
ปัญญาประดิษฐ์ 
Digital Innovation and Artificial 
Intelligence Development 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

 ศึกษานวัตกรรมดิ จิทั ล  นวัตกรรมปัญ ญ าประดิษฐ์ 
นวัตกรรมสมัยใหม่ พ้ืนฐานแนวคิด ทฤษฎี หลักการ การวางแผน การ
ออกแบบ การสร้าง การทดสอบ การประเมิน การน าไปใช้ การปรับปรุง 
การวิเคราะห์ ในการพัฒนานวัตกรรม 
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เหตุผล 

0688502 เทคโนโลยีเครือข่ายยุคใหม่และ
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
Next Generation Network 
Technologies and Internet of 
Things 

3(2-2-5) 7142400 เทคโนโลยีเครือข่ายยุคใหม่และ
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 
Next Generation Network 
Technologies and Internet of 
Things 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา และ 
ปรับเป็นกลุ่มวิชาบังคับ 
เพ่ือให้ทันสมัย 

   เทคโนโลยีเครือข่ายการสื่อสารยุคใหม่ ลักษณะการ
ประยุกต์ใช้งาน สถาปัตยกรรมด้านความปลอดภัยผสานการท างาน
ต่างๆ ไว้ในเครือข่ายเดียวกันและแม้จะมีการใช้โพรโทคอลต่างชนิด
กันก็ยังสามารถสื่อสารกันได้ ความหมายของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
(Internet of Things หรือ  IoT) โอกาส  ความท้ าทาย และ
อุปสรรคของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตใน
ทุกสิ่ ง กรอบแนวคิดที่ เกี่ ยวข้องของอิน เทอร์ เน็ ต ในทุ กสิ่ ง 
เทคโนโลยีและเครื่องมือส าหรับอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การออกแบบ
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ในเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ การสร้างและ
การปรับใช้อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับองค์กร 
รวมถึงข้อควรพิจารณาในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัวในการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

เทคโนโลยี เครือข่ายการสื่อสารยุคใหม่ ลักษณะการ
ประยุกต์ใช้งาน สถาปัตยกรรมด้านความปลอดภัยผสานการท างาน  
ต่าง ๆ ไว้ในเครือข่ายเดียวกันและแม้จะมีการใช้โพรโทคอลต่างชนิดกันก็
ยังสามารถสื่อสารกันได้ ความหมายของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet 
of Things หรือ IoT) โอกาสความท้าทาย และอุปสรรคของอินเทอร์เน็ต
ในทุกสิ่ง การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เทคโนโลยีและเครื่องมือส าหรับอินเทอร์เน็ต
ในทุกสิ่ ง การออกแบบอินเทอร์ เน็ ตในทุกสิ่ งใน เชิ งตรรกะและ          
เชิงกายภาพ การสร้างและการปรับใช้อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์กับองค์กร รวมถึงข้อควรพิจารณาในด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการเชื่อมโยงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  
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0688305 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 
Wireless Network Technology 

3(2-2-5) 7142500 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 
Wireless Network Technology 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
เพ่ือให้ทันสมัย 

ศึกษาการท างานพ้ืนฐานของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้
สาย รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายแบบต่างๆ เช่น  ไวไฟ 
(Wi – fi ) บลูทูธ (Bluetooth) ดาวเทียม (Satellite)  ไวแม็กซ์ 
(WIMAX) และมาตรฐานการเชื่อมต่อเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 
การออกแบบการเชื่ อมต่อ เครือข่ ายไร้สาย และการน าไป
ประยุกต์ใช้งาน 

ศึกษาการท างานพ้ืนฐานของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 
รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายแบบต่าง ๆ เช่น  ไวไฟ (Wi–fi )      
บลูทูธ (Bluetooth) ดาวเทียม (Satellite)  ไวแม็กซ์ (WIMAX) และ
มาตรฐานการเชื่อมต่อเทคโนโลยี เครือข่ายไร้สาย การออกแบบ        
การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย และการน าไปประยุกต์ใช้งาน 

   7142501 การควบคุมอัจฉริยะ 
Intelligence Control 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย  พ้ืนฐานหลักการวัดและการควบคุม ระบบอัตโนมัติ ระบบ

อัจฉริยะ ระบบควบคุมระยะไกล ศึกษาอุปกรณ์เซนเซอร์และอุปกรณ์
ตรวจจับต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออ่ืน 
ๆ ให้มีความอัตโนมัติ มีความปลอดภัย มีความเป็นอัจฉริยะ 

   7142600 เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบชาญฉลาด 
Digital Technology and Expert 
System 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

 ศึกษาบทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
และระบบชาญฉลาดที่ได้รับความนิยมและใช้งานในปัจจุบัน เช่น 
เทคโนโลยีสมาร์ทโฮม เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม เป็นต้น การวิเคราะห์ 
การประเมิน และการประยุกต์ เพ่ือน าไปใช้งาน 
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0688909 หัวข้อพิเศษด้านระบบควบคุมอัจฉริยะ 
Special Topics in Innovation 
Control System 

3(2-2-5) 7143100 หัวข้อพิเศษด้านระบบดิจิทัลและ
ปัญญาประดิษฐ์   
Special Topics in Digital System 
and Artificial Intelligence 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

ศึกษาบทความวิชาการ หรืองานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง
ทางด้านระบบควบคุมอัจฉริยะเพ่ือการควบคุมการท างานระบบ
ดิจิทัลให้เป็นอัตโนมัติที่น่าสนใจและเป็นระบบควบคุมอัจฉริยะที่
ได้รับความนิยมและมีการใช้งานอยู่ ในปัจจุบัน ซึ่ งได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกจากสาขาวิชาให้เป็นหัวข้อที่จะศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาทางด้านการวิจัยต่อไปได้อย่างกว้างขวาง   

ศึกษาบทความวิชาการ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้าน
ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ที่น่าสนใจและเป็นระบบดิจิทัลและ
ปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับความนิยมและมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน  เพ่ือ
การพัฒนาทางด้านการวิจัยต่อไปได้อย่างกว้างขวาง   

   7143300 การพัฒนาโมบายเว็บแอปพลิเคชัน 
Mobile Web-Application 
Development 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

 ศึกษาและปฏิบั ติ เกี่ ยวกับหลักการของการพัฒ นา
แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือด้วยภาษาและเทคโนโลยียุคใหม่ที่
ทันสมัย การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือด้วย
ภาษาและเทคโนโลยียุคใหม่ เลือกใช้เครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้ในการ
พัฒนา ออกแบบ สร้าง ทดสอบ และประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานหรือ
ภาคธุรกิจ 
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   7143301 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย  
Statistical Software for Research 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย  หลักการค านวณค่าสถิติ พ้ืนฐาน การรวบรวมข้อมูล       

การตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูล จัดเตรียมข้อมูล บันทึกและแก้ไข
ข้อมูล การใช้ค าสั่งโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ พ้ืนฐาน การจัดท า
รายงานข้อมูลทางสถิติและแผนภูมิ 

   7143500 การคิดในยุคดิจิทัล 
Thinking in the Digital Age 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย  หลักการระบบควบคุมอัตโนมัติ  การควบคุมผ่านเครือข่าย

ระยะไกล ศึกษาอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ตรวจจับต่าง ๆ ที่ท าให้บ้าน 
ส านักงาน ฟาร์ม หรืออ่ืน ๆ มีความเป็นอัตโนมัติ มีความปลอดภัย 

   7143700 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 

Application of Artificial 
Intelligence 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

 ศึกษาบทความวิชาการ งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ศึกษา

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่นิยมในปัจจุบัน การออกแบบ การพัฒนา

โครงงานตามหัวข้อที่ก าหนดด้านปัญญาประดิษฐ์บนพ้ืนฐานของ

ความคิดเชิงสร้างสรรค์หรือการคิดเชิงออกแบบ การประยุกต์ใช้ในด้าน

ต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร 

เป็นต้น ผลกระทบในด้านต่างๆ 
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   7143701 ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเกษตร 

Artificial Intelligence for 
Agriculture 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

 ศึกษาบทความวิชาการ งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ศึกษา
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่นิยมในปัจจุบัน การออกแบบ การพัฒนา
โครงงานตามหัวข้อที่ก าหนดด้านปัญญาประดิษฐ์บนพ้ืนฐานของ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์หรือการคิดเชิงออกแบบ การประยุกต์ใช้ในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร 
เป็นต้น ผลกระทบในด้านต่างๆ 

0688907 สัมมนานวัตกรรมดิจิทัลและระบบ
ควบคุมอัจฉริยะ 
Seminar in Digital Innovation 
and Intelligence Control System 

3(2-2-5) 7143900 สัมมนาระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์  
Seminar in Digital System and 
Artificial Intelligence 

3(2-2-5) ปรับ รหัสวิชา 
เพ่ือให้ทันสมัย 

   การศึกษา การค้นคว้า การน าเสนอ การบรรยาย    
การอภิปราย ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการประชุม การประชุมแบบ
สัมมนา การสัมมนา การปาถักฐา ในเรื่องและหัวข้อที่น่าสนใจทาง
นวัตกรรมดิจิตอลและระบบควบคุมอัจฉริยะ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

การศึกษา การค้นคว้ า การน าเสนอ การบรรยาย         
การอภิปราย ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการประชุม การประชุมแบบสัมมนา 
การสัมมนา การปาถักฐา ในเรื่องและหัวข้อที่น่าสนใจทางระบบดิจิทัล
และปัญญาประดิษฐ์ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

 



 

189 
 

หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ  
พ.ศ.2561 

หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ.2565 
เหตุผล 

0688901 โครงงานนวัตกรรมดิจิทัลและระบบ
ควบคุมอัจฉริยะ 
Innovation Digital and 
Intelligence Control System 

3(0-3-6) 7144900 โครงงานระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์  
Digital System and Artificial 
Intelligence Project 

3(2-2-5) ปรับหน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 
เพ่ือให้ทันสมัย 

   นักศึกษาท าโครงงานในหัวข้อปัญหาด้านวิศวกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ภายใต้การแนะน าและผ่านการ
ยอมรับของคณะกรรมการที่ปรึกษา  ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และ
ผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิม
ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาความสามารถในเชิงปฏิบัติ  

ศึกษาปัญหาทั่วไปหรือปัญหาเฉพาะเรื่องเพ่ือท าโครงงาน
ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์  โดยการวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบ
ขั้นตอนการแก้ปัญหาบนพ้ืนฐานความรู้ทางทฤษฎีต่าง ๆ และพัฒนา
ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์  เพ่ือใช้งานหรือแก้ปัญหานั้นให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลให้ค าแนะน า 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร  แขนง  ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม 
เลือกกลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก 

 

หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ  
พ.ศ.2561 

หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ.2565 
เหตุผล 

   7151100 นวัตกรรมและการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ 
Innovation and Development of 
Digital Content 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

  เรี ย น รู้ ค ว าม รู้ เบื้ อ ง ต้ น เกี่ ย ว กั บ ธุ ร กิ จ อ อ น ไล น์ 
สภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจออนไลน์ กระบวนการในการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการส าหรับธุรกิจออนไลน์ รูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจออนไลน์ พฤติกรรมผู้บริโภคบนอินเทอร์เน็ต เพ่ือสร้างนวัตกรรม
สื่อดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์ การให้ค าแนะน า การสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า และน าไปใช้กับช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสม 
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หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ  
พ.ศ.2561 

หลักสตูรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ.2565 
เหตุผล 

   7151700 การออกแบบให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ 
User Experience and user 
interface design 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและความส าคัญ เกี่ยวกับการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การบูรณาการความรู้กับการ
รับรู้ ความรู้ความเข้าใจ อารมณ์ประสบการณ์ และการกระท าของ
มนุษย์ รวมถึง  ผู้บกพร่องทางการรับรู้ที่ ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีด้านการน าเข้าข้อมูลและน าออกข้อมูล กระบวนการในการ
พัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้  
การออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้โดยให้ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง การ
ทดสอบประเมินผลการใช้งาน และสภาวะแวดล้อมของการใช้งาน การ
ปรับปรุงส่วนติดต่อการใช้งาน โดยยึดหลักประสบการณ์ที่มีต่อผู้ใช้ เป็น

นธ์ระหว่างมนุษย์ส าคัญ โดยมีกรณีศึกษาและน าแนวคิดของการปฏิสัมพั
กับคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ 
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หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ  
พ.ศ.2561 

หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ.2565 
เหตุผล 

   7152300 การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพ 
Image Processing Application 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย  ศึกษาแนวคิดและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับภาพแบบดิจิทัล       

การมองเห็น การเกิดภาพ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลภาพ
เบื้ อ งต้ น  ก า รแ ป ล ง  (Transform) ก า รบี บ อั ด  (Compression)        
การปรับปรุงคุณภาพ การกรอง (Filter) รีสโตร์เรชั่น (Restoration) 
ด้วยการใช้ไลบรารี OpenCV และภาษาไพทอน พร้อมประยุกต์ใช้กับ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการประมวลผลภาพในชีวิตประจ าวัน 

   7152500 ดิจิทัลคอมเมิร์ซ์ส าหรับเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 
Digital Commerce for Social 
Network 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

 ดิจิทัลคอมเมิร์ซส าหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ 
แนวโน้มการวิเคราะห์เทคโนโลยีเว็บ ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
การพิสูจน์ตัวบุคคล ความมั่นคงและความเป็นส่วนตัว การประยุกต์ใช้
พาณิ ชย์สื่ อสั งคมระหว่างธุรกิจและลูกค้า ธุรกิจกับธุรกิจ และ         
การประยุกต์ภายในองค์กร โมเดลพาณิชย์ สื่อสังคม เครือข่ายพาณิชย์
สื่อสังคมผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที ่
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หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ  
พ.ศ.2561 

หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ.2565 
เหตุผล 

   7152501 ยุทธศาสตร์นวัตกรรมสื่อดิจิทัลและ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
Digital Media Innovation Strategy 
and Social Network 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

 ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและใช้สื่อดิจิทัล
และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายและเป้าหมาย
ขององค์กร โดย ศึกษากรณีศึกษาการบริหารจัดการกลยุทธ์ขององค์กร
ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่
สอดคล้องกับการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์
ไปสู่แผนปฏิบัติการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพ่ือการลงทุนด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลสมัยใหม่ เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร การพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ การน าแผนกลยุทธ์ไปด าเนินงาน
การประเมินผลแผนกลยุทธ์ภาวะผู้น าและการจูงใจบุคลากรในการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
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หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ  

พ.ศ.2561 
หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ.2565 

เหตุผล 

   7152502 การวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 
Social Network Analytic 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

 ศึกษาพ้ืนฐานการวิ เคราะห์ข้อมูลในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางด้านวิทยาการข้อมูล เครื่องมือทาง
สถิติเพ่ือแยกแยะความสม่ าเสมอ ค้นหารูปแบบ หรือกฎเกณฑ์การ
เกิดขึ้นของชุดข้อมูลที่ซับซ้อน เพ่ือน าไปสู่การใช้เครื่องมือในการ 
วิเคราะห์คุณลักษณะ การตรวจสอบ ค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สถิติ
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ความน่าเชื่อถือในช่วงที่ก าหนด การสร้าง
ตัวแบบของข้อมูลที่ซับซ้อน การตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ 
สร้างเครื่องมือช่วยในการคาดการณ์ เพ่ือน าช่วยในงานวิเคราะห์ข้อมูล
และสถิติทางธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์กราฟ 

   7152700 ความฉลาดทางดิจิทัล 
Digital intelligence 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย   ความฉลาดทางดิ จิทั ล เป็ นความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อในรูปแบบที่ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ และมี
จริยธรรม ดังนี้ เอกลักษณ์พลเมืองดิจิทัล การบริหารจัดการเวลาบนโลก
ดิจิทัล การจัดการการกลั่นแกล้งบนไซเบอร์  การจัดการความปลอดภัย
บนระบบเครือข่าย การจัดการความเป็นส่วนตัว การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ร่องรอยทางดิจิทัล และความเห็นอกเห็นใจและสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนทางดิจิทัล 
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หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ  

พ.ศ.2561 
หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ.2565 

เหตุผล 

   7152701 จินตทัศน์ข้อมูล 
Data Visualization 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย  หลักการการแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ การออกแบบ     

การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ เครื่องมือที่ ใช้ การแสดงข้อมูลด้วย
แผนภาพ การได้มาซึ่งข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การเลือกแผนภูมิ   
ต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น ฮีทโตรแกรม แผนภูมิการกระจาย แผนภูมิเส้น 
แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม แผนภูมิต้นไม้ แผนภูมิแบบเครือข่าย กราฟ
สตรีม  แผนภูมิตั วชี้ วัดผลงาน แผนที่  แผนภูมิ แบบปฏิสัม พันธ์          
การอธิบายแผนภูมิ 

   7152702 การบริหารสื่อดิจิทัลส าหรับองค์กรดิจิทัล 
Digital Media Management for a 
Digital Organization 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

 แนวคิด พ้ืนฐานเกี่ ยวกับองค์กรทั่ ว ไปและองค์กรสื่ อ       
การจัดการองค์กรสื่อทั้งเชิงธุรกิจและประโยชน์สาธารณะ และจริยธรรม
วิชาชีพสาหรับองค์กรสื่อท้องถิ่น ประเภทและขนาดขององค์กรสื่อ
กระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อใหม่ระดับท้องถิ่น การฝึกปฏิบัติการ
บริหารจัดการองค์กรสื่อจ าลอง การจัด ผังรายการ การเผยแพร่และ  
การท าตลาดเนื้อหารายการ  
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หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ  
พ.ศ.2561 

หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ.2565 
เหตุผล 

   7153100 การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับเครือข่าย
สังคมออนไลน์  
Personality Development for 
Social Media 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

 เรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ การเป็น
ผู้น าและสร้างภาวะผู้น าการติดต่อสื่อสารเพ่ือการท างานเป็นทีม      
การดูแลรูปลักษณ์ เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบความเป็นตนเอง และรูปลักษณ์
ของตนเองเพ่ือน าไปใช้กับสื่อดิจิทัล เช่น วิธีการพูด บุคลิกท่าทาง     
การแต่งกาย เป็นต้น โดยให้ฝึกปฏิบัติการแคสติงหรือการไลฟ์บน
ช่องทางออนไลน์ 

   7153400 แพลตฟอร์มดิจิทัล  
Digital Platform 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย  ศึกษาภาษาที่ ใช้ส าหรับพัฒนาโปรแกรมประยุ กต์บน

อุปกรณ์พกพาส าหรับแพลตฟอร์มปัจจุบัน ส่วนติดต่อระบบส าหรับ
โปรแกรมประยุกต์ การติดต่อกับผู้ใช้และระบบ การสื่อสารกับระบบ
ภายนอก การเชื่อมโยงเครือข่าย การเชื่อมโยงฐานข้อมูล แพลตฟอร์มที่
ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น เทคโนโลยีบล็อกเชน ดิจิทัลทวิน       
ฟินเทค เป็นต้น 
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หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ  
พ.ศ.2561 

หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ.2565 
เหตุผล 

   7153700 การสร้างสรรค์ภาพและเสียง
ดิจิทัล                 
Image and Sound Creation 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

 ศึกษาแนวคิดและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับภาพแบบดิจิทัล      
การมองเห็น การเกิดภาพ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลภาพ
เบื้องต้น ด้วยการใช้ไลบรารีโอเพนซีวี และภาษาไพทอน พร้อม
ประยุกต์ใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ประเภทของสื่อดิจิทัลและผู้ใช้สื่อ    
การก าหนดแกนเรื่อง การออกแบบตัวอักษร ภาพ และเสียง การ
ผสมผสานชิ้นงาน และการสร้างปฏิสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป 

   7153701 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับพัฒนาเกม 
Artificial Intelligence for Game 
Developer 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

 ศึ ก ษ า ท ฤ ษ ฎี  แ น ว คิ ด  แ ล ะ รู ป แ บ บ ข อ ง ร ะ บ บ
ปัญญาประดิษฐ์ที่น าไปใช้ภายในเกม เช่น การเคลื่อนที่ของตัวละคร   
การปรับระดับเกม พฤติกรรมของตัวละคร การแทนความรู้ วิธีการ
เรียนรู้ ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ การหาทางเลือกที่ดีที่สุด เป็นต้น โดย
ฝึกปฏิบัติการพัฒนาเกมที่มีประยุกต์ระบบปัญญาประดิษฐ์ 
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เหตุผล 

   7153702 การประยุกต์ใช้ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม
กับการศึกษา  
Applying Digital Content and 
Games to Education 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม และประยุกต์ใช้ดิจิทัลคอน
เทนต์และเกม เพ่ือสร้างการออกแบบ การน าไปใช้ และการประเมิน  
การปรับปรุงนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เช่น ระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ ระบบการสอบแบบออนไลน์ ระบบการประเมินผล     
การเรียน ระบบสร้างสื่อเรียนรู้ เป็นต้น โดยใช้กรณีศึกษา และปฏิบัติ
พัฒนาระบบ 

   7153900 สัมมนาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์และ
เกม 1  
Seminar in Digital Content and 
Games I 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

 ประเด็นพิเศษของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะน ามาใช้สนับสนุน
การด าเนินงาน หรือการจัดการ โดยมีการแสวงหาทฤษฎี หลักการและ
เทคโนโลยีที่จะปฏิบัติใช้ให้เกิดผลดีต่อการด าเนินงานการฝึกอบรม หรือ
การบริหาร โดยมุ่งค้นคว้าเพ่ือให้ได้ปัญหาการวิจัย แบบแผนการวิจัย 
และเค้าโครงการวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์ที่มีทิศทางเพ่ือการค้นหาความ
เป็นไปได้ที่จะเสนอวิธีการใหม่ท่ี  จะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
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หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ.2565 
เหตุผล 

   7153901 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีดิจิทัลคอน
เทนต์และเกม                  
Special Topics in Digital Content 
and Games 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

 รายวิชาระดับสูง ส าหรับการเรียนปกติในชั้นเรียนตามที่
นั กศึ กษาสน ใจและคณ ะกรรมการประจ าสาขาวิ ช าเห็ น ชอบ            
โดยเนื้อหาวิชาจะต้องมีขอบข่ายที่อยู่ในความสนใจของการวิจัยค้นคว้า
ใหม่ ๆ ในปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  และไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่
บรรจุไว้แล้วในหลักสูตร 

   7154900 สัมมนาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์และ
เกม 2  
Seminar in Digital Content and 
Games II 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

 ประเด็นพิเศษของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะน ามาใช้สนับสนุน
การด าเนินงาน หรือการจัดการ โดยมีการแสวงหาทฤษฎี หลักการและ
เทคโนโลยีที่จะปฏิบัติใช้ให้เกิดผลดีต่อการด าเนินงานการฝึกอบรม หรือ
การบริหาร โดยมุ่งค้นคว้าเพ่ือให้ได้ปัญหาการวิจัย แบบแผนการวิจัย 
และเค้าโครงการวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์ที่มีทิศทางเพ่ือการค้นหาความ
เป็นไปได้ที่จะเสนอวิธีการใหม่ท่ี  จะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพ  
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร  แขนง  ความม่ันคงสารสนเทศ 
เลือกกลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก 

 

หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ  
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หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ.2565 
เหตุผล 

   7161101 ความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศและ
ไซเบอร์ 
Information and Cyber Security 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

  หลักการและทฤษฎีของเทคโนโลยีเครือข่ายและความ
มั่นคงคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป แนวโน้มของ ความมั่นคง มโนภาพทั่วไป
เกี่ยวกับความมั่นคง การโจมตีและซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย ความมั่นคง
ในองค์การ บทบาทของบุคลากรด้านความมั่นคง พ้ืนฐานด้านเครือข่าย 
ความมั่นคงเครือข่ายและกลไกความมั่นคง  การเข้ารหัส ไฟร์วอลล์     
การเข้าถึงจากทางไกล ระบบการตรวจจับผู้บุกรุก ความมั่นคงอีเมล 
ความมั่นคงของเว็บ และการจัดการความเสี่ยงของคอมพิวเตอร์ 

   7161300 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายและโพรโท
คอลอินเทอร์เน็ต 
Network Programming and 
Internet Protocol 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

  การจัดชั้นโพรโทคอลประเภทต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน  
เทคโนโลยีการสร้างแคชเอชทีทีพี คุกกี้ เอสเอ็มทีพี  พ็อป  ทีซีพีไอพี    
ยูดีพี ดีเอชซีพี ปิง เทรซเราท์ การจัดเส้นทางแบบพลวัต  ด้วยอาร์ไอพี  
โพรโทคอลบอร์เดอร์เกตเวย์ เลขที่อยู่แม็ก โพรโทคอลการจ าแนกเลขที่
อยู่ รวมถึงการเขียนโปรแกรมเพ่ือเข้าถึงโพรโทคอลผ่านทางซ็อกเก็ต 
โดยให้ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเครือข่ายเพ่ือ
สื่อสารกันในระบบเครือข่าย 
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หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ  
พ.ศ.2561 

หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ.2565 
เหตุผล 

   7162100 การจัดการความม่ันคงสารสนเทศ 
Management of Information 
Security 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

  หลักการและมาตรฐานด้านความเสี่ยง การประเมินความ
เสี่ยง เทคนิคการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง การบรรเทาความ
เสี่ยง การฟ้ืนฟู การพัฒนาและการด าเนินงานของทีมบริหารความเสี่ยง 
สถานการณ์ตัวอย่างเรื่องความเสี่ยงในหน่วยงานหรือองค์การที่
ด าเนินงานระบบสารสนเทศ  

   7162101 คณิตศาสตร์ส าหรับนักคอมพิวเตอร์และ
เรขาคณิตวิเคราะห์  
Mathematics for Computer 
Scientist and Analytic Geometry 

3(1-2-6) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

  คณิตศาสตร์ส าหรับนักคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับระบบจ านวน
จริง จ านวนเฉพาะ ระบบเลขฐานสอง  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชันเอ็กซ์
โพเนนเชียลและฟังก์ชันลัอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ 
เมทริกซ์ สมการเชิงเส้น เวกเตอร์ ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็น ขั้นตอนวิธี  
ยูคลิด  สถิติเบื้องต้น  พิกัดของสี่ เหลี่ยมมุมฉาก สมการ และจุดโลคัส 
เส้นตรง วงกลม พาราโบล่า เอลลีพ ไฮเปอร์โบล่า พีชคณิต และ
เรขาคณิตวิเคราะห์รูปทรงเบื้องต้น 
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หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ  
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เหตุผล 

   7162300 การตรวจค้นและป้องกันอาชญากรรม
ดิจิทัล 
Digital Crime Investigation and 
Protection 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

  ลักษณะของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ นักเจาะระบบ 
ผู้เขียนโปรแกรมไวรัส ผู้ก่อการร้ายและผู้โจมตีระบบเครือข่าย โดย
ทดสอบกับระบบใช้งานจริงหรือยกตัวอย่าง ศึกษาความเป็นไปของ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ พัฒนาการด้านรูปแบบ ข้อมูลเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และผู้ก่อการร้ายแบบดิจิทัล การบังคับใช้
กฎหมายเพ่ือป้องกันและตรวจสอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ โดยมี
การฝึกการตรวจค้นหาเบาะแสของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และหา
ทางแก้ไข 

   7162500 เทคโนโลยีบล็อกเชน 
Blockchain Technology 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย   ระบบบริการการเงินของธนาคาร รูปแบบและเทคโนโลยี

ทางการเงิน ความเสี่ยงในการท าธุรกรรมทางการเงิน การเข้ารหัสข้อมูล 
เงินตราเข้ารหัส การตรวจสอบความมีตัวตนและความถูกต้องของข้อมูล 
โพ รโท คอลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความั่ น ค งท างการ เงิน  ล ายมื อชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ความมั่นคงในการสื่อสาร ข้อมูลทางการเงิน การป้องกัน
การบุกรุกและโจมตีระบบ เทคโนโลยีในการป้องกันระบบ นโยบาย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของข้อมูล  
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หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ  
พ.ศ.2561 

หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ.2565 
เหตุผล 

   7162501 ความม่ันคงปลอดภัยการประมวลผลแบบ
คลาวด์ 
Cloud Computing Security  

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

  องค์ความรู้และแนวทางของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของการ
ประมวลผลแบบคลาวด์และข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิ
วติง ระบบความมั่นคงปลอดภัย  พ้ืนฐานส าหรับคลาวด์ การสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยส าหรับข้อมูลและการจัดเก็บฐานข้อมูลบนระบบคลาวด์ 
นโยบายความเป็นส่วนตัว การประเมินการตรวจสอบให้เป็น ไปตาม
ข้อก าหนดมาตรฐาน การระบุตัวตนเพ่ือการเข้าใช้คลาวด์ การให้บริการ
ความม่ันคงปลอดภัยด้วยคลาวด์ ประเด็นความมั่นคงปลอดภัยบนระบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่ 

   7162502 วิทยาการรหัสลับ 
Cryptography 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย   ความปลอดภัยขั้นพ้ืนฐาน เทคนิคการเข้ารหัสลับ รหัสลับ

แบบสมมาตรและอสมมาตรการเข้ารหัสลับแบบกุญแจส่วนตัว        
การเข้ารหัสลับแบบกุญแจสาธารณะ ตัวอย่างขั้นตอนวิธีดีอีเอส และ       
การพิสูจน์ตัวจริง  
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หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ  
พ.ศ.2561 

หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ.2565 
เหตุผล 

   7162503 การออกแบบและการบริหารเครือข่าย 
Computer Network Design and 
Management 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

  การเข้าใช้คลาวด์ การให้บริการความมั่นคงปลอดภัยด้วย
คลาวด์ ประเด็นความมั่นคงปลอดภัยบนระบบข้อมูลขนาดใหญ่ ศึกษา
การท างานของอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย สายสัญญาณ โพรโทคอลที่
เกี่ยวข้อง ระบบปฏิบัติการเครือข่าย ขั้นตอนในการพัฒนาโครงการด้าน
เครือข่าย การจัดท าเอกสาร การพิจารณาเลือกใช้ อุปกรณ์ และ
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงาน การหาขนาดของแบนด์วิดที่ใช้งาน    
การออกแบบเครือข่ายหลัก เทคโนโลยีที่ ใช้ในการบริหารจัดาการ
เครือข่ายเพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัย  เช่น การสร้างรายการควบคุม
การเข้าถึง (ACL) วิธีการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ระบบ ไฟร์วอลล์ ไอดีเอส ไอพี
เอส และ    ฮันนี่พอต แนวทางการสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุปกรณ์
เครือข่าย เครื่องมือส าหรับตรวจสอบและแก้ไข 
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หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ  
พ.ศ.2561 

หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ.2565 
เหตุผล 

   7162600 ความม่ันคงในระบบฐานข้อมูล 
Database Systems Security 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย   ระบบฐานข้อมูล การออกแบบ และพัฒนาฐานข้อมูล  

เครือข่ายความมั่นคงส าหรับฐานข้อมูล การพิสูจน์ตัวจริง การเชื่อมโยง 
การท าซ้ า โทรจันฐานข้อมูล จุดอ่อนหรือช่องโหว่ รูปแบบการโจมตี
ฐานข้อมูล ขั้นตอนการโจมตีการตรวจสอบบัญชีฐานข้อมูล การทดสอบ
ความมั่นคงทางด้านฐานข้อมูลที่ ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น          
ออราเคิล เครื่องบริการเอสคิวแอล ดีบีทู ซายเบส และมายเอสคิวแอล 

   7163300 การวิเคราะห์สารสนเทศ 
Information Analytics   

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย   การตรวจสอบสารสนเทศ จรรยาบรรณวิชาชีพและแนว

ปฏิบัติส าหรับผู้ตรวจสอบ กระบวนการจัดเก็บ ค้นคืน โอนย้าย และ
จัดการสารสนเทศที่เป็นความลับ เทคนิคและวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศโดยใช้วิธีการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง 
(CSA)  ระเบียบวิธีและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติเพ่ือ
ตรวจสอบและรายงานประสิทธิภาพของสารสนเทศ กระบวนการจัดการ
กับความเปลี่ยนแปลงในภาวะฉุกเฉินบนระบบปัจจุบัน  โดยอิง
มาตรฐานสากล NIST 
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หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ  
พ.ศ.2561 

หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ.2565 
เหตุผล 

   7163400 ความม่ันคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Commerce Security 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย   ธุรกรรม อิ เล็ กทรอนิ กส์   การท าธุ รกรรมบนระบบ

อินเทอร์เน็ต กระบวนการและยุทธศาสตร์ในบีทูบี  การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โพรโทคอลในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  โพรโทคอล
เอสเอสแอล โพรโทคอลทีแอลเอส โพรโทคอลเอสอีทีชนิดของการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การท าตลาดในเครือข่ายสังคมออนไลน์       
การจัดการความเสี่ยง มาตรฐานความมั่นคงในระบบอินเทอร์เน็ต     
การเข้ารหัสลับและการถอดรหัสลับ การพิสูจน์ตัวจริง การใช้ลายมือชื่อ
ดิจิทัล การใช้ใบรับรองดิจิทัล การใช้ไฟร์วอลล์ ระบบการช าระเงินใน
การพาณิ ชย์ อิ เล็กทรอนิกส์  และการพัฒ นาโปรแกรมพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์  
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หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ  
พ.ศ.2561 

หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ.2565 
เหตุผล 

   7163500 ทักษะเครือข่ายและความม่ันคง
สารสนเทศ 
Skills in Network E and 
Information Security 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

  จัดให้ผู้เรียนศึกษาและวิเคราะห์การท างานของเครือข่าย 
การเกิดภัยของเครือข่ายและการถูกคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ การ
ตรวจสอบและการแก้ไขการโจมตีเครือข่าย ตรวจสอบและวิเคราะห์หา
จุดอ่อนของระบบและอุปกรณ์ของระบบเครือข่ายพร้อมสร้างระบบ
ป้องกัน โดยให้มีการฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะด้านความมั่นคงสารสนเทศ 
เกี่ยวกับการติดตั้งเครือข่ายสถานีงาน ทีซีพี/ยูดีพี การตรวจหาเป้าหมาย
ในเครือข่าย การต่อต้านการถูกโจมตี การก าหนดเอกสิทธิ์ การป้องกัน
ภัยของเครือข่าย การสร้างความมั่นคงในเครือข่ายการสื่อสาร การ
ตรวจสอบหาผู้โจมตีและการตอบโต้ และการวิเคราะห์หาผู้กระท าผิด
กฎหมายดิจิทัล 
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หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ  
พ.ศ.2561 

หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ.2565 
เหตุผล 

   7163501 การจัดการศูนย์เฝ้าระวังและปฏิบัติการ
ความม่ันคงสารสนเทศ  
Managing Information Security 
Monitoring and Operations Center 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

  เทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยขั้นสูง การบริหาร
จัดการศูนย์เฝ้าระวังและปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์      
ส่วนงานเฝ้าระวังและเตือนภัยจากศูนย์การให้บริการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ การเฝ้าระวังกิจกรรมในระดับองค์กรและบริษัททั่วไป 
การเขียนบันทึกและวิเคราะห์เหตุการณ์ การสืบและพิสูจน์หลักฐาน
ดิจิทัล  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศูนย์เฝ้าระวังและปฏิบัติการ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างความ
มั่นคงปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องทางอุตสาหกรรม
และรัฐบาล การจัดการความต่อเนื่องส าหรับภาวะอันตรายต่อธุรกิจ  
การวางแผนการจัดการความต่อเนื่องและความทนทานต่อภัยคุกคามไซ
เบ อ ร์   ค ว าม ต้ อ งก าร พ้ื น ฐ าน เพ่ื อก ารจั ด ก าร เห ตุ ก ารณ์ ภั ย
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับ ไมโครโปรเซสเซอร์หรือ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ วิธีน าเข้า/ส่งออก และตัวต่อประสานอุปกรณ์
ภายนอก  
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หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ  
พ.ศ.2561 

หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ.2565 
เหตุผล 

   7163600 มาตรฐานระบบสารสนเทศ     
Information System Standard 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย   ศึกษามาตรฐานระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 

การก าหนดมาตรฐานระบบสารสนเทศขององค์กร การก าหนดมาตรฐาน
มาก าหนดเป็นนโยบายขององค์กร การน ามาตรฐานมาปรับใช้ในองค์กร 
การก าหนดแนวทางทางการปฏิบัติส าหรับบุคลากรตามมาตรฐานระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยมาตรฐานต่าง ๆ เช่นThe National 
Initiative for Cybersecurity Education(NICE), ISO, ITU 

   7163900 สัมมนาความม่ันคงสารสนเทศ  
Seminar in Information Security   

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย   จัดให้มีการสัมมนาเพื่อส ารวจและค้นหาเทคโนโลยีใหม่ด้าน

ความมั่นคงสารสนเทศ  เพ่ือท าให้ระบบความมั่นคงมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น หรือเพ่ือป้องกันภัยพิบัติทางด้านสารสนเทศในองค์การทางธุรกิจ
และองค์การภาครัฐ รวมทั้งการรักษาความมั่นคงในการใช้สารสนเทศ
ส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
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หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ  
พ.ศ.2561 

หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ.2565 
เหตุผล 

   7163901 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับความม่ันคง
สารสนเทศ  
Special Topics Computer 
Information 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

  วิชาหัวข้อพิเศษเป็นรายวิชาปกติที่เรียนในชั้นเรียน ตามที่
นักศึกษาสนใจและ  คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาเห็นชอบ  โดยมี
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวิจัย หรือการค้นพบใหม่ ๆ ด้านความมั่นคง
สารสนเทศ และไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่บรรจุไว้แล้วในหลักสูตรนี้   

   7164900 โครงงานทางด้านความม่ันคงสารสนเทศ 
Project in Information Security 

3(2-2-5) เป็นวิชาใหม่ 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย   ให้น าความรู้ความมั่นคงสารสนเทศ มาใช้  แก้ไขปัญหาที่

ก าลังเกิดขึ้น  หรือเพ่ือค้นคว้าวิทยาการ  และมาตรฐานด้านความมั่นคง
สารสนเทศ ที่ เกิดขึ้นใหม่และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยให้เรียบเรียงเป็นเอกสารรายงานการศึกษาค้นคว้า  
และมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลให้ค าแนะน า  
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หลักการจัดรหัสวิชา 
 
วิชาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
รหัสวิชาคอมพิวเตอร์ 
รหัสวิชา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ         ล าดับวิชา 
 
 
 

             1          1  
หมายเหตุ  700 - 709          2          2  
                      3           3 
                   ปีการศึกษา          4           4 
        ที่จัดให้เรียน                5           5 
        1,  2,  3,  4         6          6  
             7          7  
             8          8  
             9          9  
 
 
     ประเภทของวิชา 
     1.  พ้ืนฐานทั่วไป และทฤษฎี 
     2.  ฮาร์ดแวร์ และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
     3.  เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และการเขียนโปรแกรม 
     4.  เทคโนโลยีเว็บ และอินเทอร์เน็ต 
     5.  เทคโนโลยีเครือข่าย และความมั่นคง 
     6.  ฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ 
     7.  เทคโนโลยีสื่อประสม และเกม 
     8.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
     9.  โครงการพิเศษ  หัวข้อพิเศษ  การศึกษาเอกเทศ   

    การสัมมนา  ภาคนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  และการวิจัย 
 
 

7 0 1   0 0 
  



 

  

213 

แขนง  ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 
 
รหัสวิชาคอมพิวเตอร์ 
ในแขนง  ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์         ล าดับวิชา 
 
 
 

             1          1  
             2          2  
                      3           3 
                   ปีการศึกษา          4           4 
        ที่จัดให้เรียน                5           5 
        1,  2,  3,  4         6          6  
             7          7  
             8          8  
             9          9  
 
 
     ประเภทของวิชา 
     1.  พ้ืนฐานทั่วไป และทฤษฎี 
     2.  ฮาร์ดแวร์ และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
     3.  เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และการเขียนโปรแกรม 
     4.  เทคโนโลยีเว็บ และอินเทอร์เน็ต 
     5.  เทคโนโลยีเครือข่าย และความมั่นคง 
     6.  ฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ 
     7.  เทคโนโลยีสื่อประสม และเกม 
     8.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
     9.  โครงการพิเศษ  หัวข้อพิเศษ  การศึกษาเอกเทศ   

    การสัมมนา  ภาคนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  และการวิจัย 
 
 
 
 

7 1 4   0 0 
  



 

  

214 

แขนง  ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม 
 
รหัสวิชาคอมพิวเตอร์ 
ในแขนง  ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม                  ล าดับวิชา 
 
 
 

             1          1  
             2          2  
                 3           3 
        ปีการศึกษา               4           4 
        ที่จัดให้เรียน                   5           5 
        1,  2,  3,  4         6          6  
             7          7  
             8          8  
             9          9  
 
 
     ประเภทของวิชา 
     1.  พ้ืนฐานทั่วไป และทฤษฎี 
     2.  ฮาร์ดแวร์ และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
     3.  เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และการเขียนโปรแกรม 
     4.  เทคโนโลยีเว็บ และอินเทอร์เน็ต 
     5.  เทคโนโลยีเครือข่าย และความมั่นคง 
     6.  ฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ 
     7.  เทคโนโลยีสื่อประสม และเกม 
     8.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
     9.  โครงการพิเศษ  หัวข้อพิเศษ  การศึกษาเอกเทศ   

    การสัมมนา  ภาคนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  และการวิจัย 
 
 
 
 

7 1 5   0 0 
  



 

  

215 

แขนง  ความม่ันคงสารสนเทศ 
 
รหัสวิชาคอมพิวเตอร์ 
ในแขนง  ความม่ันคงสารสนเทศ                  ล าดับวิชา 
 
 
 

             1          1  
             2          2  
                 3           3 
        ปีการศึกษา               4           4 
        ที่จัดให้เรียน                   5           5 
        1,  2,  3,  4         6          6  
             7          7  
             8          8  
             9          9  
 
 
     ประเภทของวิชา 
     1.  พ้ืนฐานทั่วไป และทฤษฎี 
     2.  ฮาร์ดแวร์ และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
     3.  เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และการเขียนโปรแกรม 
     4.  เทคโนโลยีเว็บ และอินเทอร์เน็ต 
     5.  เทคโนโลยีเครือข่าย และความมั่นคง 
     6.  ฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ 
     7.  เทคโนโลยีสื่อประสม และเกม 
     8.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
     9.  โครงการพิเศษ  หัวข้อพิเศษ  การศึกษาเอกเทศ   

    การสัมมนา  ภาคนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  และการวิจัย 
 
 

7 1 6   0 0 

 

  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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แขนง  ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

1 นายกฤษดา  ด่านประสิทธิพร 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ: - อาจารย์ 
 
วุฒิการศึกษา 
-  ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
   การสื่อสารเพื่อการศึกษา) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
   พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   (2564) 
-  วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
   (2551) 
-  วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
   (2549) 
 

1.  ต ารา/หนังสือ 
 
2. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ 

2.1  กวินทรา เชื้อชาติ, กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร,สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์. (2564). การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ด้วย AnyFlip. การประชุมระดับชาติ     
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
(NCTIM2021), หน้า 2166-2174. 

 
3. ประสบการณ์การท างาน 

3.1 การฝึกอบรม 
       - พ.ศ. 2552  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  

3.2 ประสบการณ์ท างาน 
  พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน 
  พ.ศ. 2552  ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  พ.ศ. 2550  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 
4. ประสบการณ์สอน 

- เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ 
- ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
- วิทยาการรหัสลับ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

2 นายจิรวัฑฒ์  แก้วโกศล 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์ 
 
วุฒิการศึกษา : 
-  วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ 
   การศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   เพชรบุรี (2552) 
-  วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   (อิเล็กทรอนิกส์)) 
   สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (2542) 
-  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  
   สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (2542) 
 
 

1. ต ารา 
-    

 

2. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ 
2.1  จารุต บุศราทิจ, ดนัย เจษฎาฐิติกุล, จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล. (2562). การพัฒนาระบบความเป็นจริงเสริม (AR) 

ส าหรับแนะน าเส้นทางท่องเที่ยวภายในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ รัชกาลที่ 9 บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2561. การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 12 : 2562 วันที่ 20 ตุลาคม 2562.  “การวิจัย  
สหวิทยาการบนพื้นฐาน   ยุค 5.0”. หน้า 518-545.  

2.2  ณัฎฐิดา  เขียวข า, จิรวัฑฒ์  แก้วโกศล, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์.(2564). การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ด้วย AnyFlip. การประชุมระดับชาติ การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
(NCTIM2021). หน้า 2235-2241. 

2.3 สุกุมา อ่วมเจริญ, จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล, จารุต บุศราทิจ, ลักษิกา เกตุการณ์. (2564). ต้นแบบเทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสริมเพื่อการน าชมวัดในจังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
(NCTIM2021). หน้า 1823-1830. 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  

3.  ประสบการณ์การท างาน  
     3.1 การฝึกอบรม 

-  นักวิจัยรุ่นใหม่ 
-  การเขียนบทความวิจัย 
-  การเขียนผลงานวิชาการ 
-  อบรมแอนดรอยด์สตูดิโอ 
-  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการ 
   มืออาชีพ 
-  การสร้าง e-book 

   3.2 ประสบการณ์ท างาน 
             พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน 
           -  อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  

4.  ประสบการณ์การสอน 
-  การเขียนโปรแกรมภาษาภาพ  และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
-  การเขียนโปรแกรมประยุกต์โดยใช้ภาษาภาพ  และเทคโนโลยีการน าเสนอ 
-  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  และการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ 
-  การประยุกต์ใช้ตารางท าการ  และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
-  ปัญญาประดิษฐ์  และการออกแบบระบบดิจิทัล 
-  เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์  และการใช้ซอฟต์แวร์จัดท าเอกสารราชการและธุรกิจ 
-  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร และสื่อหลายแบบและการประยุกต์ 
-  การติดต่อสื่อสารและการจัดการ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

3 นายสุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย์  
 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
 
วุฒิการศึกษา 
-  วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
   พระจอมเกล้าธนบุรี (2546) 
-  วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
   วิทยาลัยครูเพชรบุรี (2536) 
 

1. ต ารา/หนังสือ 
  

2. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ 
2.1  อนุวัฒน์  จ๋องาม, กายทิพย์ เพ็งกับหนู, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์, (2562), การประเมินความพึงพอใจต่อการ

สร้างคิวอาร์โค้ดเพื่อใช้สมาร์ทโฟนเช็คชื่อนักศึกษาและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ กรณีศึกษานักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน ชั้นปีที่ 3, 5th National Conference on Technology 
and Innovation Management NCTIM 2019, มหาวิทยาลัยราชภัฏหาสารคาม, วันที่ 4-5 มีนาคม 
2562. หน้า 1094-1099. 

2.2  สุภาพร ช้างน้ า, กรกรต เจริญผล, สุวัฒน ์เตชะเพชรไพบูลย์, (2562), การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อ
เพจ Oil Shop จ าหน่ายสินค้าแบรนด์ EVE’S กรณีศึกษา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัย  ราชภัฏเพชรบุรี, 5th National Conference on Technology and Innovation 
Management NCTIM 2019, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, วันที่ 4-5 มีนาคม 2562. หน้า 1100-
1105.  

2.3  ณัฎฐิดา  เขียวข า, จิรวัฑฒ์  แก้วโกศล, สุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย์. (2564). การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ด้วย AnyFlip. การประชุมระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม(NCTIM2021). หน้า 
2235-2241. 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  2.4  ชัยวัฒน์  เขียวข า, กายทิพย์  เพ็งกับหนู, สุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย์. (2564). การขายเค้กออนไลน์ร้าน้อง
กอล์ฟ เบเกอรี่ โดยใช้เพจเฟสบุ๊ค. การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2021). หน้า 2158-2165. 

2.5  กวินทรา  เชื้อชาติ, กฤษดา  ด่านประสิทธิพร, สุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย์. (2564). การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. การประชุมการระดับชาติ การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(NCTIM2021). หน้า 2166-2174. 

 
3. ประสบการณ์การท างาน 

3.1 การฝึกอบรม 
     พ.ศ. 2552 อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารอุดมศึกษา  รุ่นที่ 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 
3.2 การท างาน 

  พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
 พ.ศ. 2546 กรรมการที่ปรึกษาส านักวิทยบริการ 
 พ.ศ. 2546 รองผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 พ.ศ. 2548 รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        พ.ศ. 2552 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  4.  ประสบการณ์การสอน 
- โครงสร้างข้อมูล 
- การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 
- ระบบปฏิบัติการ 
- การเขียนโปรแกรมเครือข่ายบนยูนิกซ์ 
- คณิตศาสตร์ดีสครีต 
- วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
- ตรรกะการเขียนโปรแกรม 
- การตรวจจับและป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

4 นางสาวกนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์  
 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
  การสื่อสารเพื่อการศึกษา)  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
  (2562) 
- วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2554) 
- ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)  
  เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  เพชรบุรี (2549) 
 
 

1.  ต ารา 
- 
 

2.  ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ 
2.1  อรอนงค์  สังข์ศิลป์ชัย, วีระชัย  คอนจอหอ, กนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล. (2562). การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ระบบปฏิบัติการ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(NCTIM2019). หน้า 2562-2567. 

2.2  กนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล, กฤตย์ษุพัช สารนอก, ณัฐกานต์  ภาคพรต, เกรยีงไกร จริยะปัญญา. (2562). ผลการ
จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ในรายวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม. การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (สสอท.)   
ครั้งที่ 3 การจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปากช่อง    
จ.นครราชสีมา. หน้า 393-397. 

2.3  อรอนงค์  สังข์ศิลป์ชัย, วุฒิภัทร อุ้มปรีชา, วีระชัย  คอนจอหอ, กนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล. (2563). บทเรียน     
ช่วยสอนเรื่อง ระบบปฏิบัติการ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3. การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ,11-12 มีนาคม 2563   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(NCTIM2020). หน้า 385-391. 
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ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  2.4  วันจักรี ช่อละอองเพชร, ศิริวนิดา ธีระอรรถสิทธิ์, วัชระ เย็นเปรม, อนุชาติ บุญมาก, กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล. 
(2563). บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4. การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ,11-
12 มีนาคม 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม(NCTIM2020). หน้า 532-537. 

2.5  จุฑมาศ คงประเสริฐ, กนกรัตน์ จิรสัจจานุกุล, พรรณี คอนจอหอ. (2563). เกมเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ส าหรับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1. การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 6. 11-12 มีนาคม 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2020). หน้า 
2170-2175. 

 
3. ประสบการณ์การท างาน 

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน 
2563-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 
2561-2563 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  
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ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  

2555-ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบุรี  

 2558-ปัจจุบัน รองบรรณาธิการ วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 2557 ผู้ช่วยบรรณาธิการ วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 2555-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 2546-2550 อาจารย์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

 
4.  การฝึกอบรม 

-  หลักการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 
-  หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
-  หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
-  การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 
-  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
-  ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 
-  โครงสร้างข้อมูล 

 
 
 



 

 

228 
228 
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ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒกิารศึกษา สาขาวิชาเอก 

สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  

-  เทคโนโลยีสื่อประสม 
-  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
-  การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
-  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
-  คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 

      -  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
      -  งานบริการระบบอินเทอร์เน็ต 
      -  โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ 
      -  วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

   -  ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น 
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แขนง  ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม 
 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำเอก 

สถำนศึกษำ 
ผลงำนทำงวิชำกำร/ผลงำนวิจัยและประสบกำรณ์ 

1 นำงสำวสุกุมำ อ่วมเจริญ 
 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร: - 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
วุฒิกำรศึกษำ 
-   ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณภาพ) (2557) มหาวิทยาลัย 
    ราชภฏัเพชรบุรี  
-   วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ

การศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี (2543) 

-  วส.บ. (สารสนเทศศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(2540) 

1. ต ำรำ/หนังสือ 
      
 
2. ผลงำนวิจัย/บทควำมวิชำกำร 

2.1  สุกุมา อ่วมเจริญ, กรรณิการ์ ตาละลักาณ์, ณัฐประภา นุ่มเมือง, (2562). โมบำยแอปพลิเคชันสอน
ภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำไอทีโดยใช้สะเต็มศึกษำ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 12 : 2562 วันที่ 20 ตุลาคม 2562. “การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐานยุค 5.0”.  
หน้า 740-751. 

2.2  ธนพล อยู่สมบูรณ์, อารีรัตน์ รักมิตร, กรกรต เจริญผล, สุกุมา อ่วมเจริญ (2562). กำรใช้เทคโนโลยีควำมจริง
เสริมในรำยวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อเสริมทักษะดิจิทัลริซเทเรซี่. 5th  National 
Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2019. วันที่ 4-5 มีนาคม 
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. หน้า 1086-1093.    

2.3  ธนพล อยู่สมบูรณ, ณัตราพร พวงแตง, อรพรรณ ชูใจ, สุกุมา อ่วมเจริญ, นันทิรา ธีระนันทกุล, (2562).           
แอปพลิเคชันสมุนไพรรักษำโรค. 5th National Conference on Technology and Innovation 
Management NCTIM 2019. 4-5 มีนาคม 2562.  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. หน้า 1064-
1071. 
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ชื่อ – สกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำเอก 

สถำนศึกษำ 
ผลงำนทำงวิชำกำร/ผลงำนวิจัยและประสบกำรณ์ 

  

2.4  สุกุมา อ่วมเจริญ, จิรวัฑฒ์ แกว้โกศล, จารุต บุศราทิจ, ลักษิกา เกตุการณ์. (2564). ต้นแบบเทคโนโลยีควำม
เป็นจริงเสริมเพื่อกำรน ำชมวัดในจังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2021).          
หนา้ 1823-1830. 

2.5  ศรัญญา  แย้มน้อย, ณัฐวดี  สังข์พุก, สราวุธ  แผลงศร, กายทิพย์  เพ็งกับหนู, กรกรต  เจริญผล, สุกุมา อ่วม
เจริญ. (2564). กำรศึกษำกำรใช้อินโฟกรำฟิกที่สร้ำงด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูปออนไลน์ในกำรพัฒนำ
ธุรกิจผลิตสบู่เพื่อกำรจ ำหน่วยออนไลน์. การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2021). หน้า 
2199-2205. 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำเอก 

สถำนศึกษำ 
ผลงำนทำงวิชำกำร/ผลงำนวิจัยและประสบกำรณ์ 

  

3. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
  3.1  กำรฝึกอบรม 
        - สถาปัตยกรรมเชิงปฏิบัติการและเว็บเซอร์วิช 
        - การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 
        - ความมั่นคงสารสนเทศและประวัติของอินเทอร์เน็ต 

           - การอบรมเรื่อง Telecommunications and Networking Security 
           - การอบรมเรื่อง Information System Security Professional  and Cryptography 
           - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการข้อมูลด้วย XML 
           - การอบรมเชิงปฏิบัติการสถาปัตยกรรมเชิงปฏิบัติการและเว็บเซอร์วิซ 
           - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา  
           - การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนแนวการสอนและการวัดและการประเมินผล 

        - หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา   
       - การอบรม Mobile Application 
       - การอบรม Data Analytics and Data Science 

 
 
 



 232 
232 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำเอก 

สถำนศึกษำ 
ผลงำนทำงวิชำกำร/ผลงำนวิจัยและประสบกำรณ์ 

   

        - ประชุมปฏิบัติการ “พัฒนาผลงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์พนักงาน 
           มหาวิทยาลัย และคณาจารย์ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและเลื่อนระดับปรับต าแหน่ง  
           เป็นผูช้่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” 
         - อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” 
         - สัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา 
         - อบรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
         - อบรมเรื่อง “การวิจัยแบบผสมผสาน Mixed Methods Research” 
 

3.2 ประสบกำรณ์ท ำงำน 
  พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน 
  2564            อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2558 – 2564  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  2555 – 2557  ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    
  2547 – 2550  ผู้จัดการส านักทะเบียนและประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำเอก 

สถำนศึกษำ 
ผลงำนทำงวิชำกำร/ผลงำนวิจัยและประสบกำรณ์ 

  

4.  ประสบกำรณ์สอน 
  - ความมั่นคงฐานข้อมูล 
  - การออกแบบและสร้างโฮมเพจ/เว็บเพจ/เว็บไซต์  
  - ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
  - คุณธรรมส าหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์ 
  - การจัดการฐานข้อมูล 
  - วิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     - คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำเอก 

สถำนศึกษำ 
ผลงำนทำงวิชำกำร/ผลงำนวิจัยและประสบกำรณ์ 

2 นำยดนัย  เจษฏำฐิติกุล 
 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร :  อาจารย์  
  
วุฒิกำรศึกษำ 
-  วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
   พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
   (2558) 
-  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี  
   (2555) 
 
 

1. ต ำรำ/หนังสือ 
    - 

 
2.  ผลงำนวิจัย/บทควำมวิชำกำร  

2.1  ศรพรหม รัตนเวชอนันต์, ศิริพร  อ่วมศิริ, ดนัย  เจษฏาฐิติกุล. (2562). แอปพลิเคชันเกมทำยปัญหำสุภำษิต
ไทยบนสมำร์ทโฟน, 5th National Conference on Technology and Innovation Management 
NCTIM 2019, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, วันที่ 4-5 มีนาคม 2562. หน้า 1106-1112.  

2.2  จารุต บุศราทิจ, ดนัย เจษฎาฐิติกุล, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์, จุฑาภรณ์  ชาตินฤมาณ, (2562). สมำร์ท
ฟำร์มแบบไอโอทีส ำหรับควบคุมคุณภำพฟำร์มนกนำงแอ่นกินรัง, การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (NCCIT 2019). ครั้งที่ 15 วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ  โรงแรม อโนมา แกรนด์ โฮเต็ล 
กรุงเทพฯ. หน้า 24-29. 

2.3  จารุต บุศราทิจ, ดนัย เจษฎาฐิติกุล, จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล, (2562). กำรพัฒนำระบบควำมเป็นจริงเสริม (AR) 
ส ำหรับแนะน ำเส้นทำงท่องเที่ยวภำยในโครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย   
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ รัชกำลที่ 9 บ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2561. การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 12 : 2562 วันที่ 20 ตุลาคม 2562. “การวิจัยสห
วิทยาการบนพื้นฐาน   ยุค 5.0”. หน้า 518-545. 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำเอก 

สถำนศึกษำ 
ผลงำนทำงวิชำกำร/ผลงำนวิจัยและประสบกำรณ์ 

  
 

2.4  มนัญชัย  กิตติธนเกษม, อัสนีวัลย์  อินทร์ข า, ศิริพร อ่วมศิริ, ดนัย  เจษฎาฐิติกุล. (2564). เกมเสริมทักษะกำร
เรียนรู้อักษะไทยไตรยำงศ์ ด้วยหลักกำรเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ. การประชุมวิชาการระดับชาติ    
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(NCTIM2021). หน้า 1893-1900. 

 
3. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
    พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน 

 -  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 
 -  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 -  การใช้ซอฟต์แวร์จัดท าเอกสารงานค านวณ 
 

4. ประสบกำรณ์สอน 
   -  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
   -  เทคโนโลยีการจัดการเอกสาร 
   -  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครู 
   -  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร        
วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำเอก สถำนศึกษำ 

ผลงำนทำงวิชำกำร/ผลงำนวิจัยและประสบกำรณ์ 

3 นำงสำวทัดทอง  พรำหมณี 
 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร :  อาจารย์  
 
วุฒิกำรศึกษำ : 
-  D. Tech. Sc. (Information Management)   

Asian Institute of Technology, Thailand 
(2551) 

- M.B.A. (Information Systems), The University  
  of Toledo, USA (2540) 
- ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) หลักสูตรนานาชาติ 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (2538) 
 

 

1. ต ำรำ/หนังสอื 
     - 
2. ผลงำนวิจัย/บทควำมวิชำกำร 

2.1  พิสุทธิ์ ศรีจันทร์, น้ าทิพย์ วิภาวิน, ทัดทอง พราหมณี, สุทธินันธ์ ชื่นชม. (2020). ทักษะกำรรู้
ดิจิทัลของนักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ. Information-อินฟอร์เมชั่น, 
27(2). วันที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563. หน้า 41-56. 

2.2  กฤษณ์ ไชยวงศ์, กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล, ทัดทอง พราหมณ,ี ปรัชญา มุกดา.  (2563).  “กำรใช้
งำนเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อประยุกต์ใช้งำนกำรเกษตรส ำหรับศูนย์กำร
เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี”.       
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13. 
วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2563. หน้า 492-498. 

2.3  ปรัชญา มุขดา, กฤษณ์ ไชยวงศ์, ทัดทอง พราหมณี และขวัญชัย หนาแน่น. (2563).           
“กำรออกแบบระบบโซล่ำเซลล์และช่วงเวลำท ำงำนที่เหมำะสมส ำหรับปั๊มน้ ำ”.       
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13.     
วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2563. หน้า 34-41. 
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ล ำดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร        

วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำเอก สถำนศึกษำ 
ผลงำนทำงวิชำกำร/ผลงำนวิจัยและประสบกำรณ์ 

  3. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี      
2553 – 2556     ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี      
2550 – ปัจจุบัน  Independent Consultant in Information Systems 
2538 – 2540     Database Analyst/Consultant, Havill & Company, Inc., USA 

 
4.  ประสบกำรณ์กำรสอน 

 -  การออกแบบโลกเสมือน 
 -  ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตด้านไอที  
 -  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 
 -  การสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ 
 -  ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 
 -  Web-based Development 
 -  Electronic Commerce Security  

     -  Laws of Information Security and Intellectual Property 
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แขนง  ความมั่นคงสารสนเทศ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

1 นางสาวนันทิรา  ธีระนันทกุล 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ: - อาจารย์ 
 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ      
  (2559) 
- ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ     
  (2552) 
- บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา  
  (2550) 

1.  ต ารา/หนังสือ 
     - 
 
2. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ 

2.1  ธนพล อยู่สมบูรณ, ณัตราพร พวงแตง, อรพรรณ ชูใจ, สุกุมา อ่วมเจริญ, นันทิรา ธีระนันทกุล, (2562). 
แอพพลิเคชั่นสมุนไพรรักษาโรค, 5th National Conference on Technology and Innovation 
Management NCTIM 2019, 4-5 มีนาคม 2562,  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, หน้า 1064-
1071. 

2.2  สุชาวดี พูลศิริ, สุวนันท์ หมื่นระย้า, อธิตยา กิ่งก้าน, สุกุมา อ่วมเจริญ, นันทิรา ธีระนันทกุล, (2562). 
แอพพลิเคชั่นควบคุมน  าหนักบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, 5th National Conference on 
Technology and Innovation Management NCTIM 2019, วันที่ 4-5 มีนาคม 2562, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม, หน้า 1079-1085. 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  

3. ประสบการณ์การท างาน 
3.1 การฝึกอบรม 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการสถาปัตยกรรมเชิงบริการเซอร์วิส 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา 

3.2 ประสบการณ์ท างาน  
         พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน 
         - อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4. ประสบการณ์สอน 

- การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 
- วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 
- การออกแบบและสร้างเว็บไซต์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

2 นายพฤกษ์ไพร  เพ็งพารา 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ :   อาจารย์ 
 
วุฒิการศึกษา : 
- ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  คุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  เพชรบุรี (2557) 
- วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ :   
  คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลย ี
  พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
  ลาดกระบัง (2546) 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา (2541) 
 

1. ต ารา/หนังสือ 
 
2. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ 

2.1  ภูมินทร์  ชิณราช, พฤกษ์ไพร  เพ็งพารา, เกรียงไกร  จริยะปัญญา, สุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย์. (2561). การ
ป้องกันการโจมตีจาก DdoS มายัง Windows 10 ด้วย Windows Defender. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4, 5-6 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (NCTIM2018). หน้า 1222-1227. 

2.2  โกศิลป์  บุญเรือง, พฤกษ์ไพร  เพ็งพารา, จิรวัฑฒ์  แก้วโกศล, กรกรต  เจริญผล. (2561). การถูกโจมตีจาก
ซอฟต์แวร์เน็ตคัต กรณีศึกษาหอพักสีเขียว จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4, 5-6 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2018). 
หน้า 1239-1244. 

2.3  ยุรนันท์  เถื่อนพงษ์, พฤกษ์ไพร  เพ็งพารา, กฤษดา  ด่านประสิทธิ์พร, สุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย์. (2561). 
การจ ากัดจ านวนอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในหอพักนักศึกษาโดยการใช้แมคฟิลเตอร์  คอนฟิกกูเร
ชัน (กรณีศึกษาหอพักครูอุดมลักษณ์  ชูปานกลีบ). การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ครั้งที่ 4, 5-6 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2018). หน้า 
1254-1258. 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  3. ประสบการณ์การท างาน 
3.1 การฝึกอบรม 

พ.ศ. 2550 Microsoft : MCP, MCSA, MCSE+Security, MCITP(Server, Enterprise) 
พ.ศ. 2551 Windows Server and Linux Configuration กทม. 
พ.ศ. 2552 EMC กทม. 

       พ.ศ. 2553 Cisco : CCNA, CCNP กทม. 
- ระบบฐานข้อมูลสถาบันการศึกษาอุดมศึกษา 
- ระบบความปลอดภัยในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- การบริหารจัดการระบบเซิร์ฟเวอร์ด้วยวินโดว์ ลีนุกซ์ 
- Workshop on Computer Crime Prevention 
- การจัดการข้อมูลด้วย XML 
- Information System Security Professional 
- Telecommunications & Networking Security 
- Cryptography 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  3.2 ประสบการณ์ท างาน 
- พ.ศ. 2552 -  ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
- พ.ศ. 2550-2551 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
- พ.ศ. 2547-2549 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
- พ.ศ. 2546 หัวหน้าแผนกสารสนเทศ วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

       - พ.ศ. 2541-2545 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
4. ประสบการณ์สอน 

- การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  
- ความมั่นคงในเครือข่ายและไซเบอร์ 
- ความมั่นคงเครือข่ายไร้สาย 
- ความมั่นคงในบริการเว็บ 
- ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
- การตรวจค้นและป้องกันอาชญากรรมดิจิทัล 
- คุณธรรมส าหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

3 นายจารุต  บุศราทิจ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ: - 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
วุฒิการศึกษา 
-  วท.ม. (เทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ 
   สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   เพชรบุรี (2549) 
-  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
   สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (2540) 
 
 

1. ต ารา/หนังสือ 
 
2.  ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ  

2.1  จารุต บุศราทิจ, ดนัย  เจษฎาฐิติกุล, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์, จุฑาภรณ์  ชาตินฤมาณ, (2562), สมาร์ท
ฟาร์มแบบไอโอทีส าหรับควบคุมคุณภาพฟาร์มนกนางแอ่นกินรัง, การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (NCCIT 2019). ครั้งที่ 15 วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ โฮเต็ล 
กรุงเทพฯ.  หน้า 24-29.  

2.2  ปิยพนธ์  กองก่ า, พรทิพย์  บัวสาม, จารุต  บุศราทิจ, (2562), ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนยืนยันตัวตนด้วย
ลายนิ วมือผ่านทางระบบ IoT. 5th  National Conference on Technology and Innovation 
Management NCTIM 2019, วันที่ 4-5 มีนาคม 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.         
หน้า 2707-2713.  

2.3  จารุต บุศราทิจ, ดนัย เจษฎาฐิติกุล, จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล, (2562), การพัฒนาระบบความเป็นจริงเสริม (AR) 
ส าหรับแนะน าเส้นทางท่องเที่ยวภายในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี ย  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ รัชกาลที่ 9 บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2561, การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 12 : 2562 วันที่ 20 ตุลาคม 2562. “การวิจัยสห
วิทยาการบนพื้นฐาน   ยุค 5.0”. หน้า 518-545.  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  2.4  กาญจนา บุศราทิจ, จารุต บุศราทิจ, ดนัย เจษฎาฐิติกุล, จิตรดา พงศธราธิก. (2563). “เทคโนโลยีความจริง
เสริม: การประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาพยาบาล”. วารสารมหาวิทยาลัย คริสเตียน ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 
มกราคม-มีนาคม 2563. หน้า 104-111 

2.5  สุกุมา อ่วมเจริญ, จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล, จารุต บุศราทิจ, ลักษิกา เกตุการณ์. (2564). ต้นแบบเทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสริมเพื่อการน าชมวัดในจังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(NCTIM2021). หน้า 1823-1830. 

 

3. ประสบการณ์การท างาน 
3.1 การฝึกอบรม 

 พ.ศ. 2541 Object Oriented Development, NECTEC, กทม. 
 พ.ศ. 2542 Computer Network NECTEC, กทม. 
 พ.ศ. 2548 Network Security, EMC, SIPA, กทม. 
 พ.ศ. 2550 Foundation Network Storage, ปตท., มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, เพชรบุรี 
 พ.ศ. 2550 Computer Network Security Audit, ACIS, กทม. 
 พ.ศ. 2551, 2552 อบรมหลักสูตรผู้ประเมินการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา,  
       ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, เพชรบุรี 

        พ.ศ. 2553 อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับประธานสาขาวิชา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, เพชรบุรี 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  3.2 การท างาน 
 พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 พ.ศ. 2546 กรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน ประธานสาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         พ.ศ. 2551-2553 กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
         พ.ศ. 2552 หัวหน้างานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
         พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

4. ประสบการณ์การสอน 
- หลักการความมั่นคงคอมพิวเตอร์ 
- สัมมนาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
- ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- ทักษะความม่ันคงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
- การเขียนโปรแกรม MCS-51 
- เรียนรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ PIC ด้วยไมโครเบสิก 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  - การเขียนโปรแกรมภาษาซี 
- คณิตศาตร์ดิสครีตส าหรับคอมพิวเตอร์ 
- คณิตศาสตร์ส าหรับนักคอมพิวเตอร์ 
- ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ี
- ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ 
- โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต 
- ความมั่นคงในเครือข่ายและไซเบอร์ 
- สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
- คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
- การเขียนโปรแกรมระบบ 
- การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง 
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ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

4 นางสาวฐิติมา บุณฑริก 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
 
วุฒิการศึกษา 
- M.Sc. (Computer Science) 
  Lehigh  University, USA (2544) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  ธนบุรี (2537) 
 

1. ต ารา/หนังสือ 
 - 
 

2. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ 
2.1  สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ, ฐิตมิา บุณฑริก, (2562, กรกฎาคม-ธันวาคม). สถานการณ์ห้องสมุดโรงเรียนภาคกลาง

ตอนล่างและภาคใต้ตอนบน, มนุษยสังคมปริทัศน์. 21(2) : 19-38. (TCI กลุ่ม 2) 
2.2  ฐิติมา บุณฑริก, (2562), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรน  าแบบบูรณาการเครือข่ายชุมชน เพื่อ

การท านาที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว ในรายงานการประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ประจ าปี     
พ.ศ. 2562, 12 กันยายน 2562. (หน้า 334-341). สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.  

2.3  ฐิติมา บุณฑริก, (2562), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรน  าแบบบูรณาการเครือข่ายชุมชน เพื่อ
การท านาที่ยั่งยนื องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยท่าช้าง ในการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม”. ประจ าปี พ.ศ. 2562,      
12 กันยายน 2562. (หน้า 326-333). สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร.ี 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  3. ประสบการณ์การท างาน 
3.1 การฝึกอบรม 
     - Geographic Information Systems (GIS) 

    - การประเมินโครงการ 
3.2 การท างาน 

 - อาจารย์ประจ าคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 
 - ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - System Engineer บริษัท Nokia Thailand 
 
4.  ประสบการณ์การสอน 
     -  ปัญญาประดิษฐ์ 
 -  คณิตศาสตร์ดิสครีต 
 -  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
 -  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
 -  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 -  ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 

-  โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาคผนวก ฉ 

 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

การวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาคผนวก ช 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ซ 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พ.ศ. 2561 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  (ปรับปรุง) พ.ศ. 2565) 
1.  เพ่ือผลิตนักสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล ด้าน
สิ่ งประดิษฐ์ความแม่นย าสู งทางการเกษตร 
สมาร์ทฟาร์ม ยานยนต์และอากาศยานไร้คนขับ 
  

1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาและสร้างนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 
 

2.  เพ่ือผลิตนักสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
การศึกษา การเกษตร อากาศยานไร้คนขับ 
 

2.  สร้างนวัตกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และเกม 
 

3.  เพ่ือผลิตนักสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลและ
ระบบควบคุมอัจฉริยะ ที่มีประสบการณ์ในการ
สร้างทักษะและให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการ
สร้างนวัตกรรมที่ เหมาะสมกับสาขาอาชีพที่
ผู้เรียนมีความถนัดหรือสนใจ  
 

3.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะและบริหารจัดการ
โปรแกรมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกับ
หน่วยงานได ้
 

4. เพ่ือผลิตนักสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลและ
ระบบควบคุมอัจฉริยะ ที่มีความพร้อมที่ จะ
ประกอบอาชีพและท าประโยชน์แก่สังคม   
 

4.  เพ่ือปลูกฝังเจตคติ จริยธรรมและคุณธรรมที่ดีของ
นักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก
ในการท างาน โดยมุ่งให้มีความพร้อมในการที่จะ
ออกไปประกอบอาชีพในฐานะผู้ใช้ และ/หรือผู้บริหาร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและ
สังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ฌ 

 
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร (PLOs)  
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) 
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ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร (PLOs)  
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) 

 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

กลุ่มวิชาแกน   
7011100 นวัตกรรมดิจิทัล และแนวโน้มนวัตกรรมอุบัติใหม่ 3 (2-2-5)          

CLO1 มีความรู้ความเข้าใจนวัตกรรมดิจิทัล   
7011101 ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรมดิจิทัล 3 (1-2-6)          

CLO1 มีความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรมดิจิทัล   
7011102 คณิตศาสตร์ส าหรับนวัตกรรมดิจิทัล 3 (2-2-5)          

CLO1 มีความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ส าหรับนักนวัตกรรมดิจิทัล   
7011200 การสื่อสารข้อมูลและความปลอดภัยไซเบอร์ 3 (2-2-5)          

CLO1 
มีความรู้ความเข้าใจการสื่อสารข้อมูลและความปลอดภัยไซ
เบอร์ 

 
 

7011301 การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน 3 (2-2-5)          
CLO1 มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมภาษไพทอน   

7012100 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับก าลังพลดิจิทัล  3 (1-2-6)          

CLO1 
มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมส าหรับ
อาชีพนักนวัตกรรมดิจิทัล 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

กลุ่มวิชาแกน   
7013100 การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)          

CLO1 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้นทางด้าน
คอมพิวเตอร์ 

 
 

7013101 ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัล 3 (2-2-5)          
CLO1 มีความด้านการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล   

7013300 การวิเคราะห์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 3 (2-2-5)          
CLO1 มีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูล   
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

แขนง  ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาบังคับ  

7142100 ปัญญาประดิษฐ์ 3 (2-2-5)          
CLO1 มีความเข้าใจด้านปัญญาประดิษฐ์   

7142101 คณิตศาสตร์ส าหรับปัญญาประดิษฐ์ 3 (1-2-6)          
CLO1 มีความรู้ความเข้าใจหลักคณิตศาสตร์ส าหรับปัญญาประดษิฐ์   

7142300 วิศวกรรมฝังตัว 3 (2-2-5)          
CLO1 มีความรู้ความเข้าใจด้านอุปกรณ์ฝังตัว   

7142302 การพัฒนาซอฟต์แวร์ 3 (2-2-5)          
CLO1 มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาซอฟต์แวร์   

7142400 เทคโนโลยีเครือข่ายยุคใหม่และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 3 (2-2-5)          

CLO1 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตใน
ทุกสรรพสิ่ง 

 
 

7142500 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สา 3 (2-2-5)          
CLO1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครือข่ายไร้สาย   

7142600 เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบชาญฉลาด  3 (2-2-5)          

CLO1 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบ
ชาญฉลาด 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

แขนง  ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาบังคับ  

7143100 หัวข้อพิเศษด้านระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์   3 (2-2-5)          

CLO1 
ศึกษางานวิจัยและบทความวิชาการท่ีเกี่ยวกับระบบดิจิทัล
และปัญญาประดิษฐ์ 

 
 

7143300 การพัฒนาโมบายเว็บแอปพลิเคชัน 3 (2-2-5)          
CLO1 มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน   

7143900 สัมมนาระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์   3 (2-2-5)          
CLO1 สามารถน าเสนอหัวข้อสัมมนาได้   

7144900 โครงงานระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์   3 (2-2-5)          
CLO1 สามารพัฒนาโครงงานระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์   
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

แขนง  ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเลือก  

7142301  การออกแบบและสร้างอากาศยานไร้คนขับ 3 (2-2-5)          
CLO1 พัฒนาอากาศยานไร้คนขับได้   

7142303 การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 3 (2-2-5)          
CLO1 เข้าใจหลักการพฒันานวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์   

7142501 การควบคุมอัจฉริยะ 3 (2-2-5)          
CLO1 มีความรู้ความเข้าใจหลักการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ   

7143101  ธุรกิจตามแนวทางสตาร์ทอัพ 3 (2-2-5)          
CLO1 มีความรู้ความเข้าใจการประกอบธุรกิจ   

7143102  การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ 3 (2-2-5)          
CLO1 มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาตนเอง   

7143103  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัล 3 (2-2-5)          
CLO1 มีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ในการประกอบอาชีพ   

7143104  ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง  3 (2-2-5)          
CLO1 มีความรู้ความเข้าใจปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง   

7143301 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย   3 (2-2-5)          
CLO1 เข้าใจหลักการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปด้านวิจัย   

7143302  เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 3 (2-2-5)          
CLO1 มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ   

 



 

 

286 
 286 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

แขนง  ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเลือก  

7143303  การประยุกต์ใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 3 (2-2-5)          
CLO1 มีความสามารถในการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ   

7143304  การทดสอบนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์ 3 (2-2-5)          
CLO1 มีความรู้ความเข้าใจในการทดสอบซอฟต์แวร์   

7143305  การประกันคุณภาพและมาตรฐานของนวัตกรรมดิจิทัลและ
ซอฟต์แวร์ 

3 (2-2-5)          

CLO1 มีความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ   
7143500 การคิดในยุคดิจิทัล 3 (2-2-5)          

CLO1 มีความรู้ความเข้าใจหลักการคิด   
7143501  นวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยดิจิทัล 3 (2-2-5)          

CLO1 
มีความสามารถในการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัย 
บนระบบสารสนเทศ  

  

7143502  เทคโนโลยีคลาวด์  3 (2-2-5)          
CLO1 มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีระบบคลาวด์   

7143700  การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์  3 (2-2-5)          
CLO1 มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์   

7143701        ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเกษตร 3 (2-2-5)          
CLO1 มีความรู้ความเข้าใจในปัญญาประดิษฐ์เพ่ือการเกษตร   
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

แขนง  ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน   กลุ่มวิชาบังคับ  

7151100 นวัตกรรมและการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ 3 (2-2-5)          
CLO1 สร้างนวัตกรรมและการพัฒนาดิจิทลัคอนเทนต์    

7151700 การออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 3 (2-2-5)          
CLO1 น ากระบวนการผลิตสื่อมาใช้พัฒนาเรื่องราวในรูปแบบเกม   

7152500 ดิจิทัลคอมเมิร์ซส าหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3 (2-2-5)          
CLO1 ประยุกต์ใช้ดิจิทัลคอมเมิร์ซผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่   

7152502 การวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3 (2-2-5)          

CLO1 
สร้างตัวแบบ สร้างเครื่องมือ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
ทางธุรกิจ 

 
 

7153400 แพลตฟอร์มดิจิทัล 3 (2-2-5)          

CLO1 
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพาส าหรับแพต
ฟอร์มปัจจุบัน 

 
 

7153700 การสร้างสรรค์ภาพและเสียงดิจิทัล 3 (2-2-5)          
CLO1 วิเคราะห์ประเภทของสื่อดิจิทัลและผู้ใช้สื่อ   
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

7153701 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับพัฒนาเกม 3 (2-2-5)          
CLO1 พัฒนาเกมที่ประยุกต์ระบบปัญญาประดิษฐ์   

7153703 หลักการออกแบบองค์ประกอบเกม 3 (2-2-5)          
CLO1 สามารถออกแบบองค์ประกอบเกม   

7153706 ทฤษฏีเกมและการตัดสินใจ 3 (2-2-5)          
CLO1 มีความรู้ความเข้าใจทฤษฏีเกมและการตัดสินใจ   

7153900 สัมมนาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์และเกม 1 3 (2-2-5)          

CLO1 
มุ่งค้นคว้าเพ่ือให้ได้ปัญหาการวิจัย แบบแผนการวิจัย และ
เสนอวิธีการใหม่ 

 
 

7154900 สัมมนาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์และเกม 2 3 (2-2-5)          
CLO1 พัฒนาเค้าโครงวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์   
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

แขนง  ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเลือก   

7152300 การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพ 3 (2-2-5)          
CLO1 ประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพในชีวิตประจ าวัน   

7152501 ยุทธศาสตร์นวัตกรรมสื่อดิจิทัลและเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3 (2-2-5)          

CLO1 
วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและใช้สื่อดิจิทัลและเครือข่าย
สังคมออนไลน์ 

 
 

7152600 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 3 (2-2-5)          
CLO1 สามารถออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล   

7152700 ความฉลาดทางดิจิทัล 3 (2-2-5)          
CLO1 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อในรูปแบบที่ปลอดภัย   

7152701 จินตทัศน์ข้อมูล 3 (2-2-5)          
CLO1 ออกแบบและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล   

7152702 การบริหารสื่อดิจิทัลส าหรับองค์กรดิจิทัล 3 (2-2-5)          
CLO1 บริหารจัดการองค์กรสื่อจ าลอง   

7153100 การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3 (2-2-5)          
CLO1 ปฏิบัติการแคสติงหรือไลฟ์บนช่องทางออนไลน์   
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

แขนง  ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเลือก   

7153702 การประยุกต์ใช้ดิจิทัลคอนเทนต์และเกมกับการศึกษา 3 (2-2-5)          

CLO1 
บริหารจัดการเครือข่ายเพ่ือรักษาความม่ันคงปลอดภัยใน
องค์กร 

 
 

7153704 การออกแบบระดับการเล่นในเกม 3 (2-2-5)          
CLO1 สามารถออกแบบระดับการเล่นในเกม   

7153705 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)          
CLO1 สามารถพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์   

7153901 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์และเกม 3 (2-2-5)          
CLO1 ค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ ในปัจจุบันด้านดิจิทัล   
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

แขนง  ความม่ันคงสารสนเทศ  
หมวดวิชาเฉพาะด้าน   กลุ่มวิชาบังคับ  
7161101 ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและไซเบอร์ 3 (2-2-5)          

CLO1 
มีความรู้ความเข้าใจความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ
และไซเบอร์และสามารถประยุกใช้ในการป้องกันความ
ปลอดภัยทางสารสนเทศได้ 

 
 

7161300 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายและโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต 3 (2-2-5)          

CLO1 
สามารถอธิบายตรรกะและกระบวนการในการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 

 
 

7162101 คณิตศาสตร์ส าหรับนักคอมพิวเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 (1-2-6)           

CLO1 
มีความรู้ความเข้าใจคณิตศาสตร์และเรขาคณิตและสามารถ
ประยุกใช้ในการป้องกันความปลอดภัยทางสารสนเทศได้ 

 
 

7162500 เทคโนโลยีบล็อกเชน   3 (2-2-5)          
CLO1 มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน   

7162502 วิทยาการรหัสลับ 3 (2-2-5)          
CLO1 มีความรู้และทักษะทางวิทยาการรหัสลับ   

7162503 การออกแบบและการบริหารเครือข่าย 3 (2-2-5)          

CLO1 
มีความรู้และทักษะในการออกแบบและการบริหาร
เครือข่าย อีกทั้งประยุกต์ให้เหมาะสมกับหน่วยงานได้ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

แขนง  ความม่ันคงสารสนเทศ   
หมวดวิชาเฉพาะด้าน   กลุ่มวิชาบังคับ   
7163300 การวิเคราะห์สารสนเทศ 3 (2-2-5)          

CLO1 มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการวิเคราะห์สารสนเทศ   
7163500 ทักษะเครือข่ายและความม่ันคงสารสนเทศ  3 (2-2-5)          

CLO1 
มีความตระหนักและมีทักษะเครือข่ายและความมั่นคง
สารสนเทศ 

 
 

7163501 การจัดการศูนย์เฝ้าระวังและปฏิบัติการความมั่นคง
สารสนเทศ 

3 (2-2-5) 
         

CLO1 
มีความตระหนักและมีทักษะการจัดการศูนย์เฝ้าระวังและ
ปฏิบัติการความมั่นคงสารสนเทศ 

 
 

7163900 สัมมนาความมั่นคงสารสนเทศ 3 (2-2-5)          

CLO1 
มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการประยุกต์
ความมั่นคงสารสนเทศให้เหมาะสมกับหน่วยงานได้   

 
 

7164900 โครงงานทางด้านความมั่นคงสารสนเทศ 3 (2-2-5)          
CLO1 สามารถใช้ซอฟร์แวร์ทางด้านความมั่นคงสารสนเทศได้   
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

แขนง  ความม่ันคงสารสนเทศ  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเลือก  

7162100 การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ 3 (2-2-5)          

CLO1 
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดการความม่ันคง
สารสนเทศ 

 
 

7162501 ความมั่นคงปลอดภัยการประมวลผลแบบคลาวด์ 3 (2-2-5)          

CLO1 
มีความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยการประมวลผลแบบ
คลาวด์ 

 
 

7162300 การตรวจค้นและป้องกันอาชญากรรมดิจิทัล 3 (2-2-5)          

CLO1 
มีความรู้และทักษะในการตรวจค้นและป้องกันอาชญากรรม
ดิจิทัล 

 
 

7162504 การจัดการความเสี่ยง       3 (2-2-5)          

CLO1 
มีความรู้ความเข้าใจหลักการและมาตรฐานด้านความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง  เทคนิคการวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงส าหรับองค์กร 

 
 

7162600  ความมั่นคงในระบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5)          

CLO1 
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมให้
เหมาะสมในการป้องกันความมั่นคงในระบบฐานข้อมูล 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

แขนง  ความม่ันคงสารสนเทศ  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเลือก   

7163400 ความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-2-5)          

CLO1 
ความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมให้
เหมาะสมในการป้องกันความมั่นคงในการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

7163502 ระบบรับ/ให้บริการ 3 (2-2-5)          

CLO1 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารระบบรับ/ให้บริการ
และความมั่นคงของเครือข่าย 

 
 

7163600 มาตรฐานระบบสารสนเทศ     3 (2-2-5)          

CLO1 
มีความรู้ความเข้าใจ และประยุกต์มาตรฐานระบบ
สารสนเทศให้เหมาะสมกับหน่วยงานได้   

 
 

7163901 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ  3 (2-2-5)          

CLO1 
มีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคง
สารสนเทศและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
7014800 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์หรือฝึกสหกิจศึกษา 

ด้านนวัตกรรมดิจิทัล 

1 (60) 
         

CLO1 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเพ่ือการปฏิบัติงาน   

7014801 การฝึกประสบการณ์ด้านนวัตกรรมดิจิทัล 6 (450)          
CLO1 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเพ่ือการปฏิบัติงาน   

CLO2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

CLO3 สามารถสร้างสรรค์งานเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน   

7014802 สหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมดิจิทัล 6 (450)          
CLO1 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเพ่ือการปฏิบัติงาน   
CLO2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือแก้ปัญหาในการ

ปฏิบัติงาน 
 

 

CLO3 สามารถสร้างสรรค์งานเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน   

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
 

ตารางแสดงความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(Stakeholder’s needs/Input) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

297 
 297 

ตารางแสดงความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(Stakeholder’s needs/Input) 

 
ล าดับ

ที ่
Stakeholder’s needs/Input รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

Stakeholder’s needs/Requirements 
วิธีการได้ข้อมูล 

1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ 
     ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านอาหาร การท่องเที่ยว 
และสร้างองค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

น ามาจากยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) 

  พันธกิจ 
     1.  ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มีทัศนคติ
ที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยค านึงถึงหลักกระจายโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียม 

 

       2.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง    
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ล าดับ
ที ่

Stakeholder’s needs/Input รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 
Stakeholder’s needs/Requirements 

วิธีการได้ข้อมูล 

       3.  วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการเพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม 
แก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ 

 

       4.  น้อมน าแนวพระราชด าริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ
เผยแพร่สู่สากล 

 

       5.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิ
บาลด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย คุณธรรมน าความรู้ ค าชูสังคม น ามาจากยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) 
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ล าดับ
ที ่

Stakeholder’s needs/Input รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 
Stakeholder’s needs/Requirements 

วิธีการได้ข้อมูล 

3 วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ วิสัยทัศน์ 
     ภายในปี 2563 จะเป็นคณะชั้นน าที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล   

แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2560-2564) 

  พันธกิจ 

     1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     2.  ผลิตงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 
     3.  ผลิตบัณฑิตครูคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
     4.  พัฒนาท้องถิ่นให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  
     5.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดตามหลักธรรมาภิบาล 
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ล าดับ

ที ่
Stakeholder’s needs/Input รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

Stakeholder’s needs/Requirements 
วิธีการได้ข้อมูล 

4 มาตรฐานสากล TQF 5-6 ด้าน / มคอ.1 (ถ้ามี) 1.  มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1)  ตระหนักในคุณค่า  คุณธรรม และจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
และรู้จักการเสียสละ 
    2)  มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
    3)  มีภาวะผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิ์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
    4)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 

  2.  มาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1)  มีความรู้ด้านหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในเนื้อหาวิชาที่
ศึกษา 
    2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาประยุกต์ความรู้ ทักษะ และ
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
    3)  สนใจพัฒนาความรู้ความช านาญทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
และสามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 
    4)  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องได ้
    5)  สามารถประเมินศักยภาพและแนวทางเพ่ือการพัฒนาตนเองใน
การประกอบอาชีพ 
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ล าดับ

ที ่
Stakeholder’s needs/Input รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

Stakeholder’s needs/Requirements 
วิธีการได้ข้อมูล 

  3.  มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างเป็นระบบ  สามารถใช้ความรู้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการแก้ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ 
    2)  วิเคราะห์  สรุปประเด็นปัญหา  ความต้องการ และสามารถ
ประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์อย่าง
สร้างสรรค ์

 

  4.  มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
    1)  มีความรับผิดชอบการเรียนรู้ และงานที่ได้รับมอบหมายทั้ งงาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม 
    2)  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้ 
    3)  แสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ 

 

 
 
 



 302 
 302 

 
ล าดับ

ที ่
Stakeholder’s needs/Input รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

Stakeholder’s needs/Requirements 
วิธีการได้ข้อมูล 

  5.  มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข      
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1)  มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการท างานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 
    2)  สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องได้อย่าง
สร้างสรรค ์
    3)  สามารถใช้สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 

5 ข้อก าหนดสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ไม่มี - 
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ล าดับ
ที ่

Stakeholder’s needs/Input รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 
Stakeholder’s needs/Requirements 

วิธีการได้ข้อมูล 

6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
     การให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความ
สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจดีที่ 
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับ
การพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรม มี
ระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนร่วม มีทักษะความรู้และ
ความสามารถปรับตัวเท่ากับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพื้นฐาน
ของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มี
คุณภาพสูง และเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 
     การพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นก้าวหน้าที่
เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนา และยกระดับ
คุณภาพของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายเศรษฐกิจและ
ฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการเพ่ิมผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิม
รวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัล และเทคโนโลยี 

วิเคราะห์ และสังเคราะห์จาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
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ล าดับ
ที ่

Stakeholder’s needs/Input รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 
Stakeholder’s needs/Requirements 

วิธีการได้ข้อมูล 

  ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
     การยกระดับศักยภาพการผลิตของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการที่ เป็นฐานเดิม และการต่อยอดขยายฐานใหม่ด้วยการพัฒนา
นวัตกรรม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพสังคมและ     
การด ารงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งกลุ่มผู้สู งอายุ  และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และ
ทักษะสูง 
     แผนยุทธศาสตร์เหล่านี้จ าเป็นต้องใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาให้ประเทศไทยบรรลุยุทธศาสตร์ 
ดังกล่าว 

 

7 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579      ยุทธศาตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
     เป้าหมายที่ 3.2  คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

วิเคราะห์ และสังเคราะห์จาก
แผนการศึกษา แห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 
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ล าดับ
ที ่

Stakeholder’s needs/Input รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 
Stakeholder’s needs/Requirements 

วิธีการได้ข้อมูล 

       เป้าหมายที่  3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อ     
การเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดย  
ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

 

       ยุทธศาสตร์เหล่านี้จ าเป็นต้องใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย ดังกล่าว 

 

8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน น ามาจากประกาศ 
 เรื่อง  มาตรฐานการศึกษา 1.  เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการ

สร้างสัมมาอาชีพ ความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของตน ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีพ มีคุณธรรม ความเพียร และยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เรื่อง  มาตรฐานการศึกษา เมื่อวันที่ 
7 ธันวาคม 2561 

  2.  เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 และความคิด
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิม
มูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

 

  3.  เป็นผลเมืองที่เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศ ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่า และรักษ์ความเป็นไทย มีความ
เป็นพลเมืองโลก 
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ล าดับ
ที ่

Stakeholder’s needs/Input รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 
Stakeholder’s needs/Requirements 

วิธีการได้ข้อมูล 

9 ทักษะในศตวรรษที่ 21      1.  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทั้งในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ ใส่ใจ
นวัตกรรมมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาเป็น สื่อสาร และเต็มใจร่วมมือ 

วิเคราะห์ และสังเคราะห์จาก 
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

       2.  ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ตั้งแต่การติดตามข้อมูลข่าวสาร 
รู้เท่าทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ 

 

       3.  ทักษะชีวิตและอาชีพ โดยเฉพาะในเรื่องการริเริ่มท าสิ่งใหม่ ใส่ใจดูแล
ตัวเองและรู้จักสังคม 

 

10 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต      1.  บุคคลที่ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา และเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาตนอง ครอบครัว องค์กร และชุมชน 
     2.  เป็นผู้ใฝ่รู้ รักการเรีนยรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     3.  เป็นผู้รอบรู้และเท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคม 
     4.  สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
     5.  มีจิตสาธารณะ สนใจเข้าร่วม และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายในสังคม 
     6.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 
     7.  สามารถน าความรู้มาปรับใช้อย่างสอดคล้องถูกต้อง และเหมาะสมก่อ
เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม 

วิเคราะห์ และสังเคราะห์จาก 
นิยามทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
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ล าดับ
ที ่

Stakeholder’s needs/Input รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 
Stakeholder’s needs/Requirements 

วิธีการได้ข้อมูล 

11 คุณลักษณบ์ัณฑิตที่พึงประสงค์      1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 
     2.  มีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
     3.  คิดเป็นท าเป็น 
     4.  มีความรับผิดชอบ 
     5.  มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการท างานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 

น ามาจากเว็บเพจมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ี
http://www.pbru.ac.th/pbru 
/resolution 
 

12 อัตลักษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ น ามาจากเว็บเพจมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ี
http://www.pbru.ac.th/pbru 
/resolution 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.pbru.ac.th/pbru
http://www.pbru.ac.th/pbru
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ล าดับ
ที ่

Stakeholder’s needs/Input รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 
Stakeholder’s needs/Requirements 

วิธีการได้ข้อมูล 

13 ความต้องการจ าเป็นของนายจ้าง    ผลการส ารวจพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความส าคัญต่อประเด็นต่าง ๆ ใน จากแบบสอบถาม 

14 ความต้องการจ าเป็นของศิษย์เก่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล ดังนี้   
15 ความต้องการจ าเป็นของศิษย์ปัจจุบัน    1. ควรเน้นสร้างหลักสูตรที่มีภาคปฏิบัติควบคู่ทฤษฎี 

   2. ต้องการให้สร้างหลักสูตรที่ตอบสนองกับเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว และมีการจัดการหลักสูตรให้มีการใช้สอดคล้องกับวิชาชีพที่สามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้จริง 
   3. ต้องการให้การประชาสัมพันธ์ความส าคัญของหลักสูตรเพื่อเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้ที่สนใจศึกษาเห็นภาพว่าหลักสูตรนี้ส าคัญกับอนาคต 
   4. ต้องการให้หลักสูตรเพ่ิมเติมเนื้อหาด้านกฎหมายและมาตรฐาน ISO และ
ทักษะเกี่ยวกับ Cloud Architect 
   5. ต้องการให้สร้างหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการในตลาดแรงงานปัจจุบัน 
รวมทั้งนักศึกษาสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
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ล าดับ

ที ่
Stakeholder’s needs/Input รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

Stakeholder’s needs/Requirements 
วิธีการได้ข้อมูล 

16 ความต้องการจ าเป็นของอาจารย์      1. สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และทักษะที่จ าเป็น
และน ามาประยุกต์ ใช้ในการท างานในสาขาที่ไม่เคยมีประสบการณ์มา
ก่อน 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

       2.  สามารถออกแบบนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์  
       3.  สามารถสร้างนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์  
       4.  สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ได้อย่าง

เหมาะสม 
 

       5.  สามารถสร้างนวัตกรรมหรือชิ้นงานโดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ได้  
       6.  สามารถวิเคราะห์และออกแบบเกม  
       7.  มีทักษะด้านความมั่นคงสารสนเทศ, เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
       8.  สามารถบริหารจัดการ และประยุกต์ใช้โปรแกรมด้านความมั่นคง

สารสนเทศกับหน่วยงานได ้
     9.  ฝึกปฏิบัติซอฟต์แวร์นวัตกรรมดิจิทัล 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ฎ 

 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง  

(PLOs กับ Stakeholder’s needs/Input Requirements) 
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ตารางแสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง  
(PLOs กับ Stakeholder’s needs/Input Requirements) 

 
 

ล าดับที ่ Stakeholder’s needs/Input 
Requirements 

Level of Learning Corresponding PLOs 

1    ส า ม า ร ถ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล  ค ว า ม รู้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ และทักษะที่จ าเป็น
และน ามาประยุกต์ ใช้ในการท างานใน
สาขา  
      
 

     มีความรอบรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลก และ
เข้าใจผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ  
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ ในการสืบค้นข้อมูล ความรู้ 
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้ตนเองรู้เท่าทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
สามารถค้นหา และเรียนรู้ทักษะการท างานที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาที่ไม่เคย
มีประสบการณ์มาก่อน 
รู้และเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เพ่ือ
การสืบค้นข้อมูล 

PLO1, PLO2, PLO3, PLO4, PLO7 

2    สามารถออกแบบนวัตกรรมดิจิทัล
และปัญญาประดิษฐ์ 

   มีทักษะการคิด การออกแบบนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 
สามารถออกแบบพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ได ้

PLO2 

3    สามารถสร้างนวัตกรรมดิจิทัลและ 
ปัญญาประดิษฐ์ 

   มีทักษะการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและ
ปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้างนวัตกรรมนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์
ได ้

PLO3 
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ล าดับที ่ Stakeholder’s needs/Input 
Requirements 

Level of Learning Corresponding PLOs 

4    สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัล
และปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างเหมาะสม      

   มีทักษะการวิเคราะห์ ประเมินการใช้นวัตกรรมนวัตกรรมดิจิทัลและ
ปัญญาประดิษฐ์สามารถน านวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

PLO4 

5    สามารถสร้างนวัตกรรมหรือชิ้นงาน
โดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ได ้

   สามารถอธิบายถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่จะน ามาใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมหรือชิ้นงานได้ สามารถออกแบบนวัตกรรมหรือชิ้นงานได้ 
สามารถสร้างนวัตกรรมหรือชิ้นงานได้ 

PLO5 

6    สามารถวิเคราะห์และออกแบบเกม    มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบและความหมายของระบบ  สามารถ
วิเคราะห์  และออกแบบระบบสารสนเทศในส านักงานดิจิทัลสามารถ
ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับส านักงานดิจิทัลประเภทต่าง ๆ 

PLO6 

7    มีทักษะด้านความมั่นคงสารสนเทศ , 
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

   มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ  ความมั่ นคงสารสนเทศ , เครือข่ าย
คอมพิวเตอร์สามารถ อธิบายวิธีการด้านความมั่นคงสารสนเทศ , เครือข่าย
คอมพิวเตอร์สามารถ สืบ ค้น และมีทักษะในการป้องกันภัยด้านความมั่นคง
สารสนเทศ, เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

PLO7 
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ล าดับที ่ Stakeholder’s needs/Input 
Requirements 

Level of Learning Corresponding PLOs 

8    ส า ม า ร ถ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  แ ล ะ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมด้านความมั่นคง
สารสนเทศกับหน่วยงานได ้

   มีความตระหนัก กระตือรือร้นในการใฝ่รู้ เข้าใจในข้อมูลด้านความมั่นคง
สารสนเทศมีทักษะในโปรแกรมด้านความมั่นคงสารสนเทศมีความเชี่ยวชาญ
สามารถบริหารจัดการ และประยุกต์ใช้โปรแกรมด้านความมั่นคงสารสนเทศ
กับหน่วยงานได ้

PLO8 

9    ฝึกปฏิบัติซอฟต์แวร์นวัตกรรมดิจิทัล    ความอ่อนน้อมถ่อมตน สัมมาคารวะ ความซื่อสัตย์สุจริต การตรงต่อเวลา 
ความมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  ความเคารพกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับต่าง ๆ ความขยันอดทน และความเสียสละมีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะเพ่ือการปฏิบัติงานสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานสามารถสร้างสรรค์งานเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งาน 

PLO9 

 
 
 
 
 
 
 
 


