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หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.   รหัสและชื่อหลักสูตร 
1.1 ระบุรหัส   : ………………………………………………………………………. 
1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย 
   (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Science Program 

 Program in Applied Computer Science-Multimedia 
 
2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
2.1 ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย) 
               (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Applied Computer Science-Multimedia) 
2.2 ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย) 
               (ภาษาอังกฤษ)   : B.Sc. (Applied Computer Science-Multimedia) 
 
3.   วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
4.   จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 138 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร  
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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5.3 ภาษาท่ีใช้   
 ภาษาไทย 
5.4 การรับเข้าศึกษา  
 นักศึกษาไทย 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
 หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง        ก าหนดเปิดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564   
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ............/............. 
เมื่อวันที่................... เดือน............................. พ.ศ. ...................... 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ .................... 
เมื่อวันที่................... เดือน............................. พ.ศ. ...................... 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน (มคอ.1 สาขาคอมฯ) 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาท่ี 1 เป็นต้นไป 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 นักออกแบบและพัฒนาด้านมัลติมีเดีย  
8.2 นักออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอน 
8.3 ผู้ผลิตงานด้านภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์แอนิเมชัน  
8.4 นักออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UX/UI Designer) 
8.5 นักวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศ  
8.6 นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เว็บ/โมบายแอปพลิเคชั่น และเกม 
8.7 นักวิชาการ อาจารย์ หรือวิทยากร ทางด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย และ

สาขาที่เก่ียวข้อง 
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9.   ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,

ประเทศที่ส าเร็จการศึกษา (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา)  

1 ดร. วัยวัฒน์ สายทุ้ม - ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
ประเทศไทย (พ.ศ.2562) 

- ค.อ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (พ.ศ.2546) 

- ศบ. (ออกแบบตกแต่งภายใน), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
ประเทศไทย (พ.ศ.2540) 

2 ผศ.สุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์ 
(ผศ.ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
ประเทศไทย (พ.ศ.2536) 

- วศ .บ .  ( วิ ศวกรรมไฟ ฟ้ า ) , สถาบัน เทคโน โลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (พ.ศ.2532) 

3 ผศ.ชนินทร์ ตั้งพานทอง 
 

-  ว ท . ม .  ( เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง ธุ ร กิ จ ) ,  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (พ.ศ.2561) 

-  ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) , 
มหาวิทยาลั ย เทคโน โลยีพระจอมเกล้ าธนบุ รี ,  
ประเทศไทย (พ.ศ.2550) 

- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย), 
มหาวิทยาลั ย เทคโน โลยีพระจอมเกล้ าธนบุ รี ,  
ประเทศไทย (พ.ศ.2547) 

4 อาจารย์จิรุจน์ พัฒนจันทร์ - ศล.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต) , มหาวิทยาลัยรังสิต , 
ประเทศไทย (พ.ศ.2560) 

- ศ.บ. (ประยุกต์ศิลปศึกษา) , มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
ประเทศไทย (พ.ศ.2554) 

5 อาจารย์ณัฐพงษ์ ประเสริฐสังข์ - ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) , 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (พ.ศ.2558) 

- วศ.บ(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 
ประเทศไทย (พ.ศ.2555) 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันในมิติต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร แนวโน้มการ
ขยายของเมือง การรวมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น  การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านดิจิทัล และ Disruptive Technology ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบทั้งชีวิตการท างานและชีวิตความเป็นอยู่
ที่ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน โดยปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรง
ในตลาดโลก จึงจ าเป็นต้องพัฒนาประเทศโดยตั้งอยู่บนฐานของความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยการยกระดับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนั้นสถาบันการศึกษา ต้องปรับต้วเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยเน้นการ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะ รวมถึงพัฒนาด้านการเรียนรู้ของประชากรวัยแรงงาน เพ่ือให้ได้ก าลังแรงงานที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยสร้างผลผลิตและรายได้ของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอนาคต (Disruptive Technology) ทั้ง
ต่อรูปแบบการท างานและการด าเนินชีวิต เทคโนโลยีเหล่านี้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และมีความก้าวหน้า
อยู่ตลอดเวลาและอย่างรวดเร็ว โดยเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับการใช้
ชีวิตประจ าวันเปลี่ยนเป็นชีวิตรูปแบบใหม่ ๆ ในโลกดิจิทัล ซึ่งท าให้เกิดความท้าทายในหลาย ๆ ด้าน เช่น 
ความมั่นคงทางไซเบอร์ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วและเสถียร สามารถเข้าถึงได้จากทุกท่ีทุกเวลา นอกจากนี้ อีกเทคโนโลยี
หนึ่งที่เข้ามามีบทบาทมากกับตลาดแรงงาน คือ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมไปถึง Big Data ท าให้เกิดนวัตกรรม
ที่สร้างตลาดและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อย่างมหาศาล จนเกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ดังนั้น อนาคตรูปแบบ
อาชีพจะเปลี่ยนแปลงไป แรงงานถูกแทนที่ด้วย AI รูปแบบการเรียนรู้จะเปลี่ยนไปเป็นศึกษาตามความต้องการ
ส่วนบุคคล การเรียนการสอนจะเน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ให้เหมาะสมกับยุคคนดิจิทัล ดังนั้น 
สถาบันการศึกษาจึงต้อง พิจารณาปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยจ าเป็นต้องเสริมการเรียนรู้การอยู่
ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมที่จะช่วย
ชี้น าและขับเคลื่อนใหก้ารเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกในมิติต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย ได้มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นผู้น านวัตกรรมด้านการเรียน
การสอน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามศตวรรษที่ 21 สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Social 
Change Agent) เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตสอดคล้องกับงานในอนาคต และสร้าง
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education) 
12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเน้นนโยบายการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยใช้กรอบการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
หลักคิดแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 3 นโยบาย Thailand 4.0 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-
2579 มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของแผนพัฒนา มจธ. ระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2560-2579 หรือ KMUTT 
Roadmap 2036 โดยก าหนดวิสัยทัศน์ดังนี้ “มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ ท าให้เกิดคุณค่า น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืน” หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์-มัลติมีเดียมีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เพ่ือตอบสนองนโยบาย 
Thailand 4.0 ของภาครัฐ นอกจากนี้ ยังช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกยุคไร้พรมแดนโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based 
Education) ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้รูปแบบใหม่  มีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรที่
หลากหลายขึ้น เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาพหุปัญญา รวมถึงพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้เข้าสู่
สังคมได้ดีและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Social Change Agent) 
ต่อไปในอนาคต  



 10 
 

           มคอ.2 KMUTT 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  

จัดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์  
1) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย    

  - GEN 101 พลศึกษา  
 2) กลุ่มวิชาบูรณาการ 
  - GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต 

- GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 
  - GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด 
  - GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต 
  - GEN 225 การเขียนบันทึกสะท้อนคิดเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
  - GEN xxx วิชาบังคับเลือกจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 
  - วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวิชาภาษา 
  - LNG 120 ภาษาอังกฤษทั่วไป 
  - LNG 220 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
  - LNG 224 การสื่อสารภาษาอังกฤษ I 
  - LNG 323 ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรมการบริการดิจิทัล 

 จัดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์  
  - MTH 111 แคลคูลัส 1  
  - PHY 105 ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  

ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอ่ืนที่เก่ียวข้อง ด้านการจัด
ตารางเรียนและสอบ เพื่อให้การเรียนการสอนของแต่ละรายวิชามุ่งเน้นตามผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาที่ได้
ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้รอบด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 
1.2 ความส าคัญของหลักสูตร  

จากการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว Disruption Technology และเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวันในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงในตลาดโลก 
การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องตั้งอยู่บนฐานความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม รวมถึงการยกระดับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ซึ่งท าให้ต้องการแรงงานที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนา ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย  จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของผู้เรียน และพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยจัดการเรียนรู้แบบเชิงผลลัพธ์ เพ่ือให้ตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ที่พร้อมน าไปใช้ในการออกแบบ
และสร้างสรรค์ผลงานครอบคลุมทั้งระบบในการท างาน 

1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียในการ
สร้างสรรค์ผลงานสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพแบบมืออาชีพ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมให้ดี
ขึ้น 

1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ใส่ใจกับสถานการณ์ของสังคมเป็นองค์รวมอย่างต่อเนื่อง 

1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ มีความสุจริต ซื่อตรง เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เห็น
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน สามารถใช้ชีวิตและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ตระหนักถึงความ
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีทัศนคติที่ดีในการด ารงชีวิต 
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1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLO)  
PLO 1 นักศึกษาสามารถพัฒนาแผนงานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้อย่างมีคุณภาพทั้งด้านกระบวนการ

และด้านผลงาน  
Sub PLO 1 :  1A สามารถระบุแนวคิดหลักการในการสร้างสรรค์ผลงานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและปัจจัย

ประกอบส าคัญในการท างานให้ส าเร็จได้อย่างครบถ้วน  
1B สามารถวางแผนกระบวนการท างานได้อย่างเป็นระบบ ด้วยการก าหนดขั้นตอนจากการ

วิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ น าไปออกแบบได้ครบถ้วนและถูกต้องตาม
กระบวนการ 

PLO 2 นักศึกษาสามารถพัฒนาผลงานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้อย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ด้วยความเป็นมืออาชีพ 

Sub PLO 2 : 2A   สามารถออกแบบผลงานโดยใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียอย่างไม่ยึดถือความเชื่อ
ของตนเองเป็นหลัก มีการแสวงหาและแลกเปลี่ยนความคิดกับคนอื่น 

2B สามารถพัฒนาผลงานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
ประยุกต์ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการและวัตถุดิบในการท างาน ได้อย่างเหมาะสมด้วยการ
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ 

PLO 3 นักศึกษาสามารถน าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย โดยตระหนัก
ถึงสถานการณ์และความต้องการของสังคม 

Sub PLO 3 :  3A  สามารถค้นหาข้อมูลทั้งกว้างและลึกด้วยความเอาใจใส่ถึงแหล่งที่มาต้นฉบับที่ถูกต้อง เพ่ือ
ใช้ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

3B สามารถสื่อสารข้อมูลสารสนเทศได้ใจความเป็นล าดับ มีความถูกต้อง เหมาะตามกาลเทศะ 
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการเลือกใช้วิธีการและสร้างกระบวนการได้อย่างเหมาะสม  

3C สามารถประเมินผลงานด้านเทคโนโลยีมัลติเดีย ด้วยความเข้าใจถึงบริบทได้อย่างเหมาะสม 
PLO 4 นักศึกษามีทัศนคติเชิงบวก ยึดม่ันในความถูกต้อง และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
Sub PLO 4 :  4A  มีความรับผิดชอบต่อความคิด ค าพูดและการกระท าของตนอย่างซื่อตรง ไม่คิดทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ สนับสนุนและส่งเสริมสิ่งที่ถูกต้อง 
4B เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
4C ตั้งเป้าหมายการท างานสูงกว่าเกณฑ์ท่ีมีอยู่  
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1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามล าดับขั้นของการพัฒนาผู้เรียน (Stage LO)  
Stage-LO 1 : นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

และวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือเลือกใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียได้อย่างเหมาะสม 
Stage-LO 2 : นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้ ตอบสนองกับความ

ต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน 
Stage-LO 3 : นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้และแนวความคิดไปสู่การแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีมัลติมีเดียได้ด้วยความช านาญเฉพาะด้าน เพ่ือเสริมศักยภาพผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น 
Stage-LO 4 : นักศึกษาสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์โดย

การน าเอาความรู้ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาสังคม  ด้วยความเข้าใจ
สถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน และมองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยศึกษาเพ่ิมเติมจากงานวิจัย
และเอกสารต่างๆ  

 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
-  พัฒนาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ - จัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มวิชา

เพ่ือให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์
ผลงานที่แสดงถึงเอกลักษณ์และ 
อัตลักษณ์ของหลักสูตร 

- บูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนเข้ากับกิจกรรมนักศึกษา 

- ให้นักศึกษาได้ท างานโดยใช้โจทย์
จริงจากหน่วยงานภายนอก 

- ผลงานที่ประจักษ์ของนักศึกษาที่
ได้จากการเรียนแบบกลุ่มวิชา 
อย่างน้อย 1 ชิ้นงานต่อ 1 ภาค
การศึกษา 

- กิจกรรมนักศึกษาท่ีได้จากการ 
บูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่เก่ียวข้อง อย่าง
น้อย 1 กิจกรรม ต่อ 1 ภาค
การศึกษา 

- กิจกรรมจริงของหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนมาเป็นโจทย์ในการ
วัดผลการเรียนรู้อย่างน้อย 1 
โจทย์ต่อ 1 ภาคการศึกษา 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอก
หลักสูตร 

- จัดงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตร 

- จัดอบรม และสัมมนาด้าน
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

- มีการจัดดูงานหรือทัศนศึกษา 
ส าหรับนักศึกษา ผ่านการเรียน
การสอนในรายวิชาอย่างน้อย  
1 ครั้งต่อ 1 ภาคการศึกษา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หรือนักศึกษาเก่าผู้มีความสามารถ 
มาเผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างานให้กับ
นักศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อ 1 
วิชา 

- พัฒนาหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย 

- สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ
พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
สาขาวิชาที่สอน 

- ส่งเสริมการพัฒนาและอบรมให้แก่
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจ า
สาขาวิชาได้รับความรู้ที่ทันสมัย 

- ปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์และวัสดุฝึกให้
มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

- มีการน าเสนอผลงานวิชาการหรือมี
งานบริการวิชาการอย่างน้อย 2 
เรื่อง หรือ 2 โครงการต่อ 1 ปี
การศึกษา 

- เข้าร่วมอบรม หรือศึกษา ดูงาน
องค์กรภาครัฐหรือองค์กรเอกชน
ชั้นน า ที่ด าเนินงานหรือกิจการ
ด้านงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
อย่างน้อย 1 แห่งต่อ 1 ปี
การศึกษา 

- การจัดซื้อครุภัณฑ์รัฐ และครุภัณฑ์
จากเงินรายได้ เพื่อให้มีความ
ทันสมัย และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ  

ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   

มีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาพิเศษ 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

ในวัน-เวลาราชการปกติ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) 
ปฏิทินปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเปิดสอนในเดือนสิงหาคม  – เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มเปิดสอนในเดือนมกราคม  – เดือนพฤษภาคม และ 
ภาคการศึกษาพิเศษ เริ่มเปิดสอนในเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่เน้นการเรียนรู้กลุ่ม

สาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ และสาระท่ีเกี่ยวข้อง 
(2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตาม

ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ 

(3) มีคุณสมบัติและผ่านการคัดเลือกตามที่คณะกรรมการประจ าหลักสูตรก าหนด 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
(1) โดยระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ตามที่ประชุมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
(2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง หรือ 
(3) การคัดเลือกโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 นักศึกษาเข้าใหม่บางส่วนมีความรู้พ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษไม่
เพียงพอ รวมทั้งความรู้พื้นฐานด้านศิลปะ เทคโนโลยีดิจิทัล และพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม นักศึกษาบางส่วน
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มีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และการปรับตัวในการใช้ต ารา เอกสาร 
และข้อสอบที่เป็นภาษาอังกฤษ 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

นักศึกษาทีจ่ะรับเข้าศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี หรือมี
ผลสอบมาตรฐานด้านดังกล่าวไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศก าหนดใน
ระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียน กรณีที่นักศึกษาจ าเป็นต้องปรับพ้ืนฐานทางคณิตศาส ตร์และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งความรู้พื้นฐานด้านศิลปะ เทคโนโลยีดิจิทัล และพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม จะด าเนินการ
จัดอบรมหรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมหาวิทยาลัยหรือสาขาวิชาฯ ก่อนเริ่มภาคการศึกษาแรก โดยเป็นไป
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1   80 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 2 - 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 3 - - 80 80 80 
ชั้นปีที่ 4 - - - 80 80 
รวม 80 160 240 320 320 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 80 80 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

ค่าบ ารุงการศึกษา 12,000  บาท/คน/ภาคการศึกษา 24,000 บาท/คน/ปี 
ค่าลงทะเบียน     500  บาท/หน่วยกิต 17,250 บาท/คน/ปี 
รวมค่าเล่าเรียน 41,250* บาท/คน/ปี 
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร     165,000 บาท/คน 

*หมายเหตุ ทั้งนี้อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา 

 

ประมาณการรายรับ หน่วยนับ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าบ ารุงการศึกษา บาท/ป ี 7,920,000 7,728,000  7,680,000  7,680,000  7,680,000  

ค่าลงทะเบียน บาท/ป ี 5,692,500 5,554,500 5,520,000  5,520,000  5,520,000  

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล บาท/ป ี 28,050,000  26,822,600  26,122,880  25,600,422  25,088,414  

 รวม   41,662,500  40,105,100  39,322,880  38,800,422  38,288,414  
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 
รายการ 

 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 10,308,480 10,617,734 10,936,266 11,264,354 11,602,285 
    เงินเดือน 9,204,000 9,480,120 9,764,524 10,057,459 10,359,183 
    สวัสดิการ 12% 1,104,480 1,137,614 1,171,743 1,206,895 1,243,102 
 2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 7,101,447 6,893,518 6,814,035 6,777,463 6,741,622 
    2.1 ค่าตอบแทน 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 
    2.2 ค่าใช้สอย 330,000 322,000 320,000 320,000 320,000 
    2.3 ค่าวัสดุ 330,000 322,000 320,000 320,000 320,000 
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 1,650,000 1,610,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 
    2.5 ทุนการศึกษา - - - - - 
    2.6 รายจ่ายอื่น (รายจ่ายวิชาพื้นฐาน) 3,400,146 3,317,718 3,297,111 3,297,111 3,297,111 
    2.7 รายจ่ายอื่น (คณะครุศาสตร์ฯ) 1,286,301 1,216,800 1,171,924 1,135,352 1,099,511 
 3. รายจ่ายให้มหาวิทยาลัย 19,886,625 19,404,525 19,284,000 19,284,000 19,284,000 
 4. งบลงทุน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
รวมท้ังสิ้น 37,596,552 37,215,777 37,334,301 37,625,817 37,927,907 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 113,929 115,577 116,670 117,581 118,525 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา 116,456 

*หมายเหต ุทั้งนี้อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลยัในแต่ละปีการศึกษา 

 
2.7 ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และ/ หรือ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
อ้างอิงตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต 
 3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  31 หน่วยกิต 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต 
 ข.1 วิชาหลัก  15  หน่วยกิต 
 ข.2 วิชาเฉพาะด้าน                  80  หน่วยกิต 
  ข.2.1 กลุ่มวิชาศิลปะและการออกแบบมัลติมีเดีย       36 หน่วยกิต 
  ข.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  21 หน่วยกิต 
  ข.2.3 กลุ่มวิชาฮาร์ดแวร์ส าหรับมัลติมีเดีย   5 หน่วยกิต 
  ข.2.4 กลุ่มวิชาบริหารจัดการโครงงาน  16 หน่วยกิต 
  ข.2.5 กลุ่มวิชาฝึกงาน   2 หน่วยกิต 
 ข.3 วิชาเลือก                   6  หน่วยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก และมีความหมายดังนี้ 
รหัสตัวอักษร   
 CMM  หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย 
 GEN     หมายถึง วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 LNG  หมายถึง วิชากลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
 MTH   หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 PHY   หมายถึง กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 
 

รหัสตัวเลข   

เลขหลักร้อย  หมายถึง ระดับของวิชา 
เลข  1-4  หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรี 
เลข  5  หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเลือกเรียนได้ 

 เลข  6 ขึ้นไป  หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
 เลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชา 
 เลข 1  หมายถึง กลุ่มวิชาศิลปะและการออกแบบมัลติมีเดีย 
 เลข 2  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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 เลข 3  หมายถึง  กลุ่มวิชาฮาร์ดแวร์ส าหรับมัลติมีเดีย 
 เลข 4-5  หมายถึง กลุ่มวิชาเลือก 
 เลข 8  หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกงาน 
 เลข 9  หมายถึง กลุ่มวิชาบริหารจัดการโครงงาน 
 เลขหลักหน่วย หมายถึง ล าดับวิชา 
 
รายวิชา  
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ 25 หน่วยกิต 

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

2. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต 3 (3-0-6) 
 (Man and Ethics of Living) 

3. กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 3 (3-0-6) 

 (Learning and Problem Solving Skills) 
4. กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ 

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

หมายเหตุ รายวิชา GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา และ GEN 231 มหัศจรรย์แห่ง
ความคดิ เป็นการบูรณาการเนื้อหาวิชาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่ในสองรายวิชานี้ 

 
5. กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม 

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

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

  



 20 
 

           มคอ.2 KMUTT 

7. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
วิชาภาษาอังกฤษนักศึกษาต้องเรียนอย่างน้อย 9 หน่วยกิต ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนตามที่สายวิชา

ภาษา คณะศิลปศาสตร์ก าหนด ซึ่งอาจเป็นวิชาภาษาในระดับที่สูงขึ้น (ระดับคะแนนกลุ่มที่ 2) หากนักศึกษามี
ผลคะแนนสอบ O-Net สูงกว่า 40 คะแนน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หลักสูตรภาษาไทย 
ระดับคะแนนกลุ่มที่ 1 
LNG 120  ภาษาอังกฤษทั่วไป  3 (3-0-6) 
 (General English) 
LNG 220  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3 (3-0-6) 
 (Academic English) 
LNG 323  ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรมการบริการดิจิทัล 3 (3-0-6) 
 (English for Digital Service and Innovation) 
ระดับคะแนนกลุ่มที่ 2 
LNG 220  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3 (3-0-6) 
 (Academic English) 
LNG 224 การสื่อสารภาษาอังกฤษ I 3 (3-0-6) 
 (Oral Communication I) 
LNG 323  ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรมการบริการดิจิทัล 3 (3-0-6) 
 (English for Digital Service and Innovation) 
 

 วิชาบังคับเลือก  6 หน่วยกิต 
 โดยรายวิชาต้องไม่อยู่ในกลุ่มวิชาเดียวกัน 

1. กลุ่มวิชาสุขพลานามัย  
GEN 201 ศาสตร์และศิลป์ในการปรุงและบริโภคอาหาร 3 (3-0-6) 
 (Art and Science of Cooking and Eating) 
GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม  3 (3-0-6) 
 (Holistic Health Development) 

2. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
GEN 211  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3 (3-0-6) 
 (The Philosophy of Sufficiency Economy) 
GEN 212  การพัฒนาจิตเพ่ือชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยวิถีพุทธ  3 (2-2-6) 
 (Mind Development through Buddhism for a Fulfilling Life) 
 



 21 
 

           มคอ.2 KMUTT 

GEN 311  จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์  3 (3-0-6) 
 (Ethics in Science-based Society) 
GEN 411  การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ  3 (2-2-6) 
 (Personality Development and Public Speaking) 
GEN 412  ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินชีวิตและการท างาน  3 (3-0-6) 
 (Science and Art of Living and Working) 

3. กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
GEN 222  สังคมวัฒนธรรมไทยและประเด็นร่วมสมัย 1 (0–2–2) (S/U) 
       (Thai Society, Culture and Contemporary Issues) 
GEN 223  การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ 3 (3-0-6) 
    (Diaster Preparedness) 
GEN 224  เมืองน่าอยู่  3 (3-0-6) 
    (Liveable City) 
GEN 225  การเขียนบันทึกสะท้อนคิดเพ่ือการพัฒนาตนเอง  3 (1-4-4) 
    (Reflective Journal Writing for Self-Improvement) 
GEN 321  ประวัติศาสตร์อารยธรรม 3 (3-0-6)    
 (The History of Civilization) 
GEN 421  สังคมศาสตร์บูรณาการ 3 (3-0-6) 
 (Integrative Social Sciences) 

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

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

5. กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม 
GEN 242  ปรัชญาจีนกับการด าเนินชีวิต  3 (3-0-6) 
 (Chinese Philosophy and Ways of Life) 
GEN 341  ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  3 (3-0-6) 
 (Thai Indigenous Knowledge) 
GEN 441  วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  3 (2-2-6) 
 (Culture and Excursion) 
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6. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ 
GEN 352  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  3 (3-0-6) 
 (Technology and Innovation for Sustainable Development) 
GEN 353  จิตวิทยาการจัดการ  3 (3-0-6) 
 (Managerial Psychology) 

7. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
LNG 250  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและงานอาชีพ  3 (3-0-6) 
 (Thai for Communication and Careers) 
LNG 251  ทักษะการพูดภาษาไทย  3 (3-0-6) 
 (Speaking Skills in Thai) 
LNG 252  ทักษะการเขียนภาษาไทย  3 (3-0-6) 
 (Writing Skills in Thai) 
LNG 328  การแปลเบื้องต้น  3 (3-0-6) 
 (Basic Translation) 
LNG 329  การเรียนภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง  3 (0-6-6) 
 (English through Independent Learning) 
LNG 330  การเรียนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ 3 (3-0-6) 
 (Experience-based English Learning) 
LNG 332  ภาษาอังกฤษธุรกิจ  3 (3-0-6) 
 (Business English) 
LNG 333  ภาษาอังกฤษเพ่ืองานชุมชน  3 (2-2-6) 
 (English for Community Work) 
LNG 421  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  3 (3-0-6) 
 (Critical Reading) 
LNG 422  สุนทรียะแห่งการอ่าน  3 (3-0-6) 
 (Reading Appreciation) 
LNG 425  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  3 (3-0-6) 
 (Intercultural Communication) 
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต 
 ข.1 วิชาหลัก  15  หน่วยกิต 

PHY 105  ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
 และเทคโนโลยี 1  
 (General Physics for Industrial Education and Technology  
 Students I) 
MTH 111  แคลคูลัส 1  3 (3-0-6) 
 (Calculus I) 
CMM 122  วิยุตคณิต 3 (3-0-6)  
 (Discrete Mathematics) 
CMM 320  ฟิสิกส์ของแสงและเสียง 3 (3-0-6) 
 (Light and Sound Physics) 
CMM 321  เรขภาพคณิต 3 (3-0-6) 
 (Graphics Mathematics)  

 ข.2 วิชาเฉพาะด้าน                  80  หน่วยกิต 
 ข.2.1 กลุ่มวิชาศิลปะและการออกแบบมัลติมีเดีย       36 หน่วยกิต 

CMM 110  ปฏิบัติการทัศนศิลป์ 3 (2-2-4) 
 (Visual Laboratory) 
CMM 111  พ้ืนฐานการออกแบบ 3 (2-2-4) 
 (Design Fundamentals) 
CMM 112  การออกแบบกราฟิกเพ่ือการจัดวางและตัวอักษร 3 (2-2-4) 
 (Graphic Design for Layout and Typography) 
CMM 113  การถ่ายภาพส าหรับงานมัลติมีเดีย 3 (2-2-4) 
 (Photography for Multimedia) 
CMM 114  การจัดองค์ประกอบในงานหลังกระบวนการผลิต 3 (2-2-6) 
 (Composite) 
CMM 211  การผลิตวีดิทัศน์ส าหรับงานมัลติมีเดีย 3 (2-2-6) 
 (Video Production for Multimedia) 
CMM 212  การออกแบบเสียงดิจิทัล 3 (2-2-6) 
 (Digital Sound Design) 
CMM 213  วาดเส้นสร้างสรรค์และการออกแบบตัวละคร 3 (2-2-6) 
 (Creative Drawing and Character Design) 
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CMM 214  พ้ืนฐานภาพเคลื่อนไหวสามมิติ 3 (2-2-6) 
 (3D Animation Fundamentals) 
CMM 223 ประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนเชื่อมต่อประสานผู้ใช้  3 (3-0-6) 
 (User Experience/User Interface: UX/UI) 
CMM 310  การออกแบบและการพัฒนาเกม 3 (2-2-6) 
 (Game Design and Development) 
CMM 311  สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 3 (3-0-6) 
 (Digital Media for Learning) 

 ข.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  21 หน่วยกิต 
CMM 120  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 3 (2-2-6) 
 (Introduction to the Object-Oriented Programming) 
CMM 121  ระบบจัดการฐานข้อมูล 3 (3-0-6)    
 (Database Management System) 
CMM 221  การพัฒนาเว็บ 3 (2-2-6)  
 (Web Development) 
CMM 222  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6)  
 (Information System Analysis and Design) 
CMM 322  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ 3 (2-2-6) 
 (Smart Device Application Development) 
CMM 330  เครอืข่าย 3 (2-2-6)   
 (Networking) 
CMM 420  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 (3-0-6) 

(Information Technology for Management) 

 ข.2.3 กลุ่มวิชาฮาร์ดแวร์ส าหรับมัลติมีเดีย   5 หน่วยกิต 
CMM 230  วงจรอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 (2-2-6) 

(Electronics circuit and Microcontroller) 
CMM 331 ปฏิบัติการทดลองทางอุปกรณ์ส่วนเชื่อมต่อประสาน 2 (1-2-4)  
 (Interactive Devices Laboratory) 

 ข.2.4 กลุ่มวิชาบริหารจัดการโครงงาน  16 หน่วยกิต 
CMM 290  จริยธรรมและกฎหมายทางเทคโนโลยี 3 (3-0-6)  
 (Ethics and Laws for Technology) 
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CMM 390 การบริหารโครงงาน 3 (3-0-6) 
 (Project Management) 
CMM 490  การวิจัยเบื้องต้นส าหรับคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 3 (3-0-6) 
 (Fundamental of Research for Computer Multimedia) 
CMM 491  สัมผัสแห่งผู้มีประสบการณ์  3 (3-0-6) 
 (Touch of The Experience One)  
CMM 498  โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 (0-4-6) 
 (Project Study in Multimedia Technology) 
CMM 499  โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 (0-4-6) 
 (Multimedia Technology Project) 

 ข.2.5 กลุ่มวิชาฝึกงาน   2 หน่วยกิต 
CMM 381  ฝึกงาน 2 (S/U) 
 (Professional Training) 

 
 ข.3 วิชาเลือก                   6  หน่วยกิต 

CMM 340 การตลาดในยุคดิจิทัล 3 (3-0-6) 
 (Marketing in the Digital Age) 
CMM 341 การสื่อสารเพื่องานธุรกิจดิจิทัล 3 (3-0-6) 
 (Communication for Digital Business) 
CMM 342 การออกแบบกราฟิกส าหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 (2-2-6) 
 (Graphic Design for Multimedia) 
CMM 343 การถ่ายภาพเชิงพาณิชย์ 3 (2-2-6) 
 (Photography for Commercial) 
CMM 344 การค านวณแอนิเมชัน 3 (3-0-6) 
 (Computational Animation) 
CMM 345 การพัฒนาแบบจ าลองสามมิติ  3 (2-2-6) 
 (3D Modeling Development) 
CMM 346 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 (Data Analytics for Business) 
CMM 347 การผลิตวีดิทัศน์เชิงธุรกิจดิจิทัล 3 (2-2-6) 
 (Production for Digital Business) 
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CMM 348 เทคนิคการให้สีกราฟิก 3 (3-0-6)  
 (Graphic Rendering Techniques)  
CMM 349 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 3 (2-2-6) 
 (Web Application Development) 
CMM 350 หลักการพัฒนาวิชวลเอฟเฟค  3 (2-2-6) 
 (VFX Essential Development) 
CMM 351 การออกแบบศิลปะจลนศิลป์ส าหรับงานมัลติมีเดีย  3 (2-2-6) 
 (Kinetic Art for Multimedia) 
CMM 440 การเรียนรู้ของเครื่อง  3 (3-0-6)  
 (Machine Learning) 
CMM 441 กลจักรวิทัศน์ 3 (3-0-6)  
 (Machine Vision)  
CMM 442 สตูดิโอแอนิเมชัน 3 (2-2-6) 
 (Animation Studio) 
CMM 443 การประมวลผลกลุ่มเมฆ  3 (3-0-6)  
 (Cloud Computing) 
CMM 444 อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง  3 (3-0-6)  
 (Internet of Things)  
CMM 445 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อความยั่งยืน 3 (3-0-6) 
 (Multimedia Production for Sustainability) 
CMM 446 เทคโนโลยีโลกเสมือน 3 (2-2-6) 
 (Reality Technology) 

 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 

ให้เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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3.1.4 แผนการศึกษา  
          ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1  จ านวนหน่วยกิต 

GEN 101 พลศึกษา 1 (0-2-2) 
 (Physical Education) 
MTH 111  แคลคูลัส 1  3 (3-0-6) 
 (Calculus I) 
PHY 105  ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
 และเทคโนโลยี 1   
 (General Physics for Industrial Education and Technology  
     Students I) 
CMM 110  ปฏิบัติการทัศนศิลป์ 3 (2-2-4) 
 (Visual Laboratory) 
CMM 111  พ้ืนฐานการออกแบบ 3 (2-2-4) 
 (Design Fundamentals) 
CMM 120  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 3 (2-2-6) 
 (Introduction to the Object-Oriented Programming) 

ระดับคะแนนกลุ่มที่ 1 
LNG 120  ภาษาอังกฤษทั่วไป  3 (3-0-6) 
 (General English) 
ระดับคะแนนกลุ่มที่ 2 
LNG 220  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3 (3-0-6) 
 (Academic English) 

 รวม                  19 (15-8-34) 
          ชั่วโมง /สัปดาห์        = 57 
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          ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  จ านวนหน่วยกิต 
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต 3 (3-0-6) 
 (Man and Ethics of Living) 
CMM 122  วิยุตคณิต 3 (3-0-6)  
 (Discrete Mathematics) 
CMM 112  การออกแบบกราฟิกเพ่ือการจัดวางและตัวอักษร 3 (2-2-4) 
 (Graphic Design for Layout and Typography) 
CMM 113  การถ่ายภาพส าหรับงานมัลติมีเดีย 3 (2-2-4) 
 (Photography for Multimedia) 
CMM 114  การจัดองค์ประกอบในงานหลังกระบวนการผลิต 3 (2-2-6) 
 (Composite) 
CMM 121  ระบบจัดการฐานข้อมูล 3 (3-0-6)    
 (Database Management System) 

ระดับคะแนนกลุ่มที่ 1 
LNG 220  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3 (3-0-6) 
 (Academic English) 
ระดับคะแนนกลุ่มที่ 2 
LNG 224 การสื่อสารภาษาอังกฤษ I 3 (3-0-6) 
 (Oral Communication I) 

 รวม                  21 (18-6-38) 
          ชั่วโมง /สัปดาห์        = 62 
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          ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1  จ านวนหน่วยกิต 
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด 3 (3-0-6) 

 (Miracle of Thinking) 
CMM 211  การผลิตวีดิทัศน์ส าหรับงานมัลติมีเดีย 3 (2-2-6) 
 (Video Production for Multimedia) 
CMM 212  การออกแบบเสียงดิจิทัล 3 (2-2-6) 
 (Digital Sound Design) 
CMM 221  การพัฒนาเว็บ 3 (2-2-6)  
 (Web Development) 
CMM 230  วงจรอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 (2-2-6) 

(Electronics circuit and Microcontroller) 
CMM 290  จริยธรรมและกฎหมายทางเทคโนโลยี 3 (3-0-6)  
 (Ethics and Laws for Technology) 

 รวม                  18 (14-8-36) 
          ชั่วโมง /สัปดาห์        = 58 
 
          ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต 

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

CMM 213  วาดเส้นสร้างสรรค์และการออกแบบตัวละคร 3 (2-2-6) 
 (Creative Drawing and Character Design) 
CMM 214  พ้ืนฐานภาพเคลื่อนไหวสามมิติ 3 (2-2-6) 
 (3D Animation Fundamentals) 
CMM 222  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6)  
 (Information System Analysis and Design) 
CMM 223 ประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนเชื่อมต่อประสานผู้ใช้  3 (3-0-6) 
 (User Experience/User Interface: UX/UI) 

 รวม                  15 (13-4-30) 
          ชั่วโมง /สัปดาห์        = 47 
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          ชั้นปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 1  จ านวนหน่วยกิต 

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

CMM 320  ฟิสิกส์ของแสงและเสียง 3 (3-0-6) 
 (Light and Sound Physics) 
CMM 321  เรขภาพคณิต 3 (3-0-6) 
 (Graphics Mathematics)  
CMM 310  การออกแบบและการพัฒนาเกม 3 (2-2-6) 
 (Game Design and Development) 
CMM 390 การบริหารโครงงาน 3 (3-0-6) 
 (Project Management) 
CMM xxx วิชาเลือก 1 3 (x-x-x) 

 รวม                 18 (14+x-2+x-30+x) 
          ชั่วโมง /สัปดาห์        = 46+x 
 
          ชั้นปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 2  จ านวนหน่วยกิต 

GEN 351  การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า  3 (3-0-6) 
 (Modern Management and Leadership) 
CMM 311  สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 3 (3-0-6) 
 (Digital Media for Learning)  
CMM 322  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ 3 (2-2-6) 
 (Smart Device Application Development) 
CMM 330  เครือข่าย 3 (2-2-6)   
 (Networking) 
CMM 331 ปฏิบัติการทดลองทางอุปกรณ์ส่วนเชื่อมต่อประสาน 2 (1-2-4)  
 (Interactive Devices Laboratory) 
CMM xxx วิชาเลือก 2 3 (x-x-x) 

 รวม                 17 (11+x-6+x-28+x) 
          ชั่วโมง /สัปดาห์        = 45+x 
 

          ชั้นปีที่ 3   ภาคการศึกษาพิเศษ จ านวนหน่วยกิต 
CMM 381  ฝึกงาน 2 (S/U) 
 (Professional Training)  
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          ชั้นปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 1  จ านวนหน่วยกิต 
LNG 323  ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรมการบริการดิจิทัล 3 (3-0-6) 
 (English for Digital Service and Innovation) 
CMM 420  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 (3-0-6) 

(Information Technology for Management) 
CMM 490  การวิจัยเบื้องต้นส าหรับคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 3 (3-0-6) 
 (Fundamental of Research for Computer Multimedia) 
CMM 498  โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 (0-4-6) 
 (Project Study in Multimedia Technology) 
GEN xxx วิชาบังคับเลือกจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (3-0-6) 
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 1 3 (x-x-x) 

 รวม                 17 (12+x-4+x-30+x) 
          ชั่วโมง /สัปดาห์        = 46+x 
 

          ชั้นปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 2  จ านวนหน่วยกิต 
GEN xxx วิชาบังคับเลือกจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (3-0-6) 
CMM 491  สัมผัสแห่งผู้มีประสบการณ์  3 (3-0-6) 
 (Touch of The Experience One)  
CMM 499  โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 (0-4-6) 
 (Multimedia Technology Project) 
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 2 3 (x-x-x) 

 รวม                 11 (6+x-4+x-18+x) 
          ชั่วโมง /สัปดาห์        = 28+x 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิ และภาระงานสอนของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบันที่

ส าเร็จการศึกษา,ประเทศท่ีส าเร็จการศึกษา 
(ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
(จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปีการศึกษา 

2562 
เมื่อเปิด

หลักสูตรนี ้

1 ดร.วัยวัฒน์ สายทุ้ม - ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต), 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย 
(พ.ศ.2562) 

- ค.อ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (พ.ศ.2546) 

- ศบ. (ออกแบบตกแต่งภายใน), 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย 
(พ.ศ.2540) 

35 30-40 

2 ผศ.สุริยงค์  
เลิศกุลวาณิชย์ 
(ผศ.ด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
ประเทศไทย (พ.ศ.2536) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (พ.ศ.2532) 

35 30-45 

3 อาจารย์จิรุจน์  
พัฒนจันทร์ 

- ศล.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต), 
มหาวิทยาลัยรังสิต,  
ประเทศไทย (พ.ศ.2560) 

- ศ.บ. (ประยุกต์ศิลปศึกษา), 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย 
(พ.ศ.2554) 

40 30-40 

4 อาจารย์ณัฐพงษ์ 
ประเสริฐสังข์ 

- ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (พ.ศ.2558) 

30 30-40 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบันที่

ส าเร็จการศึกษา,ประเทศท่ีส าเร็จการศึกษา 
(ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
(จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปีการศึกษา 

2562 
เมื่อเปิด

หลักสูตรนี ้

- วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 
ประเทศไทย (พ.ศ.2555) 

5 รศ.ดร.อลิสา  
ทรงศรีวิทยา 

- ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้ทาง
เทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
(พ.ศ.2553) 

- พบ.ม. (คอมพิวเตอร์), สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,  
ประเทศไทย (พ.ศ.2538) 

- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 
ประเทศไทย (พ.ศ.2536) 

20 30-40 

6 ผศ.ชนินทร์ ตั้งพานทอง - วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุรกิจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
ประเทศไทย (พ.ศ.2561) 

- ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (พ.ศ.2550) 

- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต-์มัลติมีเดีย), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
ประเทศไทย (พ.ศ.2547) 

30 30-40 

7 ดร.กนิษฐา  บางภู่ภมร - ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
ประเทศไทย (พ.ศ.2559) 

30 30-40 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบันที่

ส าเร็จการศึกษา,ประเทศท่ีส าเร็จการศึกษา 
(ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
(จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปีการศึกษา 

2562 
เมื่อเปิด

หลักสูตรนี ้

- MICT. (Enterprise Networking), 
University of Wollongong, 
Australia (ค.ศ.2011) 

- วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,  
ประเทศไทย (พ.ศ.2550) 

8 รศ.สุวรรณา สมบุญสุโข - ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
ประเทศไทย (พ.ศ.2541) 

- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 
ประเทศไทย (พ.ศ.2536) 

1 1-3 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
4.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้เพ่ือประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการได้อย่าง
เหมาะสม สามารถพัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นทีมได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวในการ
ท างานจริงได้อย่างเหมาะสม  
 
4.2 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาพิเศษ ของปีการศึกษาที่ 3 
 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง หรือ 40 วันท าการ 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
5.1 ค าอธิบายโดยยอ่  

ข้อก าหนดในการโครงงานศึกษา ต้องเป็นโครงงานศึกษาหรือการพัฒนางานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีมัลติมีเดีย โครงงานหรืองานวิจัยที่นักศึกษาสนใจต้อง
ท าการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการพัฒนางานวิจัยทางด้านมัลติมีเดีย 
และสามารถอธิบายถึงทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าวิจัย มีขอบเขตงานวิจัยที่
ชัดเจน และสามารถท าเสร็จภายในระยะเวลา รวมถึงวิเคราะห์ผลการวิจัยโครงงานทางสถิติ สรุปผลการวิจัย 
รวบรวมผลส าเร็จของโครงงานน าเสนอต่อคณะกรรมการการสอบโครงงาน โดยจะต้องด าเนินการสร้างและ
น าส่งผลงานพร้อมรูปเล่มโครงงาน ตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  
 

5.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
นักศึกษาสามารถก าหนดที่มาและความส าคัญ ก าหนดเป้าหมาย ตั้งวัตถุประสงค์ ของโครงงานได้อย่าง

สมเหตุสมผล สามารถก าหนดกระบวนการขั้นตอนการศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของโครงงานได้ สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการพัฒนางานวิจัยทางด้านมัลติมีเดียไ ด้อย่างเป็น
ระบบถูกต้องตามหลักการ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการพัฒนางานวิจัย
ทางด้านมัลติมีเดียได้อย่างเหมาะสม สามารถเลือกวิธีในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและงานวิจัย เพ่ือพัฒนา
โครงงานทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสามารถพัฒนา
โครงงานทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาที ่1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  
4 หน่วยกิต 

 

5.5 การเตรียมการ  
มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร และค าแนะน าต่าง ๆ รวมถึงการจัดหาตัวอย่าง

งานวิจัยที่เกี่ยวกับโครงงานให้ศึกษาเป็นแบบอย่าง จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา  
 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลงานและพฤติกรรมจากความก้าวหน้าในการด าเนินโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และ

ประเมินผลโครงงานจากเกณฑ์การน าเสนอโครงงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา โดย
งานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถท าได้ตามก าหนดเวลา และการจัดสอบการน าเสนอ ที่มีกรรมการสอบไม่ต่ ากว่า 3 
คน โดยเกณฑ์การวัดและประเมินผลเป็นไปตามสัดส่วนที่คณะกรรมการสอบก าหนดและตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความรู้กว้างและรู้ลึกทางด้าน
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและดิจิทัล ในการ
วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือเลือกใช้เทคโนโลยี
มัลติมีเดียไดอ้ย่างเหมาะสม 

(1) จัดการเรียนการสอนความรู้ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
ดิจิทัลทั้งในเชิงกว้างและลึก 

(2) จัดการเรียนการสอนรูปแบบโครงงานเป็นฐานในรายวิชา
ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ และออกแบบ
ได้ตรงประเด็นสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 

(3) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาและการวิจัยเป็นฐาน 
โดยการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ สนับสนุนในการ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 

2. มีกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
และการคิดเชิงสร้างสรรค์ส าหรับออกแบบ
และพัฒนางานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และดิจิทัลเพ่ือตอบสนองกับความต้องการ
ของกลุ่มผู้ใช้งาน 

(1) จัดการเรียนการสอนรูปแบบโครงงานเป็นฐานในรายวิชา
ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ และออกแบบ
ได้ตรงประเด็นและสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดข้ึนจริง 

(2) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาและการวิจัยเป็นฐาน 
โดยการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ สนับสนุนในการ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 

(3) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิด ผ่านการออกแบบ
ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ 

(4) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สังเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาที่
สอดคล้องกับประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ในรายวิชาเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานโดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียได้ด้วยความช านาญ 

(5) จัดโครงการความร่วมมือ ระหว่างหลักสูตรและภาครัฐ
หรือเอกชน เพ่ือผลักดันให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่วิชาชีพ
ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ 

3.  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และบริหารทรัพยากรดิจิทัลที่มีอยู่ในการ
แก้ปัญหาและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสมและมีจรรยาบรรณ  

(1) จัดการเรียนการสอนรูปแบบโครงงานเป็นฐานในรายวิชา
ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ และออกแบบ
ได้ตรงประเด็นสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(2) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาและการวิจัยเป็นฐาน 

โดยการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ สนับสนุนในการ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน 

(3) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกัน โดยการท างาน
เป็นกลุ่มผ่านโครงงานที่สามารถน าความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
แลงานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาเชื่อมโยงกันได้ 

(4) เปิด โอกาสให้นั กศึกษาได้ฝึ กทักษะออกแบบและ
สร้างสรรค์ผลงานโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียได้
ด้วยความช านาญ 

(5) จัดโครงการความร่วมมือ ระหว่างหลักสูตรและภาครัฐ
หรือเอกชน เพ่ือผลักดันให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่วิชาชีพ
ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ 

4.  วิเคราะห์สถานการณ์และบริบท
แวดล้อมได้อย่างเป็นระบบและเป็นเหตุ
เป็นผล โดยศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วย
ตนเอง เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย
การน าความรู้ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียไป
ใช้ประ โยชน์ เ พ่ื อ พัฒนาสั งคม อย่ า ง
สร้างสรรค ์

(1) จัดการเรียนการสอนรูปแบบโครงงานเป็นฐานในรายวิชา
ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ และออกแบบ
ได้ตรงประเด็นสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 

(2) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาและการวิจัยเป็นฐาน 
โดยการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ สนับสนุนในการ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน 

(3) จัดการเรียนการสอนโดยสนับสนุนให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหา
ข้อมูลจากเอกสาร บทความและงานวิจัยต่าง ๆ ที่มีความ
ถูกต้องและน่าเชื่อถือ มาเป็นแนวทาง วิธีการด าเนินการ ใน
การวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 

(4) เปิดโอกาศให้นักศึกษาได้สังเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
ที่สอดคล้องกับประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ในรายวิชา โดยมี
การประเมินจากผู้สอนและ/หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

(5) จัดโครงการความร่วมมือ ระหว่างหลักสูตรและภาครัฐ
หรือเอกชน เพ่ือผลักดันให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่วิชาชีพ
ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ 

5. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายของทีม โดย
เคารพและให้เกียรติความแตกต่างของ
บุคคลได้เป็นอย่างด ี

(1) จัดการเรียนการสอนรูปแบบโครงงานเป็นฐานในรายวิชา
ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ และออกแบบ
ได้ตรงประเด็นสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(2) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาและการวิจัยเป็นฐาน 

โดยการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ สนับสนุนในการ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน 

(3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้วิจารณ์ผลงานระหว่างกลุ่ม โดย
อยู่บนพื้นฐานของหลักการและทฤษฎี 

(4) จัดโครงการความร่วมมือ ระหว่างหลักสูตรและภาครัฐ
หรือเอกชน เพ่ือผลักดันให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่วิชาชีพ
ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ 

 
2.  การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรในแต่ละข้อ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(PLO/SubPLO) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ 

PLO 1 นักศึกษาสามารถพัฒนาแผนงานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้อย่างมีคุณภาพทั้งด้านกระบวนการ
และด้านผลงาน  

Sub PLO 1A :    
    สามารถระบุแนวคิดหลักการใน

การสร้างสรรค์ผลงานทาง
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและปัจจัย
ประกอบส าคัญในการท างานให้
ส าเร็จได้อย่างครบถ้วน 

- การบรรยาย (Lecture)  
- การเรียนรู้โดยปฏิบัติจริง 

(Hands-on learning) 
- การสาธิตหรือการจ าลอง 

(Demonstration or Simulation) 
- การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 

(Problem-based learning) 
- การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

(Project-based learning)  
- กรณีศึกษา (Case studies) 

- การน าเสนอผลงาน 
(Presentation) 

- การสอบข้อเขียน  
(Written Test) 

- การสอบปฏิบัติ  
(Practice Test) 

- การสอบ (Examination) 
- งานที่มอบหมาย  

(Work assignment) 

Sub PLO 1B :    
    สามารถวางแผนกระบวนการ

ท างานได้อย่างเป็นระบบ ด้วยการ
ก าหนดขั้นตอนจากการวิเคราะห์
ปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ 
น าไปออกแบบได้ครบถ้วนและ
ถูกต้องตามกระบวนการ 

- การเรียนรู้โดยปฏิบัติจริง 
(Hands-on learning) 

- การฝึกหัดปฏิบัติ (Practice) 
- การสาธิตหรือการจ าลอง 

(Demonstration or Simulation) 
- การบรรยาย (Lecture)  
- การโค้ช (Coaching) 

- การสาธิตหรือการจ าลอง 
(Demonstration or 
Simulation) 

- การน าเสนอผลงาน 
(Presentation) 

- งานที่มอบหมาย  
(Work assignment) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(PLO/SubPLO) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ 

- การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 

(Problem-based learning) 

- การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

(Project-based learning)  

- กรณีศึกษา (Case studies) 

- การสอบ (Examination) 
- การประเมินโครงงานโดยใช้

รูบริค 

PLO 2 นักศึกษาสามารถพัฒนาผลงานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้อย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย ด้วยความเป็นมืออาชีพ 

Sub PLO 2A :    
    สามารถออกแบบผลงานโดยใช้

องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
มัลติมีเดียอย่างไม่ยึดถือความ
เชื่อของตนเองเป็นหลัก มีการ
แสวงหาและแลกเปลี่ยน
ความคิดกับคนอ่ืน 

- การอภิปราย (Discussion) 

- การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 

(Problem-based learning) 

- การเรียนรู้แบบโครงงานเป็น

ฐาน (Project-based 

learning)  

- กรณีศึกษา (Case studies) 
- การทดลอง (Experiment) 

 

- การแก้โจทย์ปัญหา 
(Problem solving) 

- การสาธิตหรือการจ าลอง 
(Demonstration or 
Simulation) 

- การน าเสนอผลงาน 
(Presentation) 

- งานที่มอบหมาย  
(Work assignment) 

- โครงงานกลุ่ม  
(Group project) 

- การประเมินโครงงานโดย
ใช้รูบริค 

- การประเมินผลโดยเพื่อน
ร่วมงาน  
(Peer assignment) 

Sub PLO 2B :    
    สามารถพัฒนาผลงานด้าน

เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพ่ือ
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ วิธีการและวัตถุดิบใน
การท างาน ได้อย่างเหมาะสม

- การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 

(Problem-based learning) 

- การเรียนรู้แบบโครงงานเป็น

ฐาน (Project-based 

learning)  

- กรณีศึกษา (Case studies) 
- การทดลอง (Experiment) 

- การแก้โจทย์ปัญหา 
(Problem solving) 

- การสาธิตหรือการจ าลอง 
(Demonstration or 
Simulation) 

- การน าเสนอผลงาน 
(Presentation) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(PLO/SubPLO) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ 

ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากร
ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีจรรยาบรรณ 

- งานที่มอบหมาย  
(Work assignment) 

- โครงงานกลุ่ม  
(Group project) 

- การประเมินโครงงานโดย
ใช้รูบริค 

PLO 3 นักศึกษาสามารถน าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย โดยตระหนัก
ถึงสถานการณ์และความต้องการของสังคม 

Sub PLO 3A :    
    สามารถค้นหาข้อมูลทั้งกว้าง

และลึกด้วยความเอาใจใส่ถึง
แหล่งที่มาต้นฉบับที่ถูกต้อง เพ่ือ
ใช้ในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 

(Problem-based learning) 

- การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

(Project-based learning)  

- กรณีศึกษา (Case studies) 
- การค้นคว้า (Research) 

- การแก้โจทย์ปัญหา 
(Problem solving) 

- การน าเสนอผลงาน 
(Presentation) 

- งานที่มอบหมาย  
(Work assignment) 

- โครงงานกลุ่ม  
(Group project) 

- การประเมินโครงงานโดย
ใช้รูบริค 

Sub PLO 3B :    
    สามารถสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ

ได้ใจความเป็นล าดับ มีความถูก
ต้อง เหมาะตามกาลเทศะ เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายด้วยการเลือกใช้
วิธีการและสร้างกระบวนการได้
อย่างเหมาะสม  

- การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 

(Problem-based learning) 

- การเรียนรู้แบบโครงงานเป็น

ฐาน (Project-based 

learning)  

- กรณีศึกษา (Case studies) 
- การทดลอง (Experiment) 
- การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

- การแก้โจทย์ปัญหา 
(Problem solving) 

- การน าเสนอผลงาน 
(Presentation) 

- แสดงบทบาท  
(Role play) 

- โครงงานกลุ่ม  
(Group project) 

- การประเมินโครงงานโดย
ใช้รูบริค 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(PLO/SubPLO) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ 

- การประเมินผลโดยเพื่อน
ร่วมงาน  
(Peer assignment) 

Sub PLO 3C :    
    สามารถประเมินผลงานด้าน

เทคโนโลยีมัลติเดีย ด้วยความ
เข้าใจถึงบริบทได้อย่างเหมาะสม 

- การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 

(Problem-based learning) 

- การเรียนรู้แบบโครงงานเป็น

ฐาน (Project-based 

learning)  

- การเรียนรู้แบบบริบทเป็นฐาน 
(Context-based learning) 

- การอภิปราย (Discussion) 

- การเขียนรายงาน 
(Written report) 

- การแก้โจทย์ปัญหา 
(Problem solving) 

- อภิปรายและวิจารณ์ 
(Discuss and Critiques) 

- จ าลองสถานการณ์ 
(Situation) 

- การเขียนเชิงวิจารณ์ 
(Critical written) 

PLO 4  นักศึกษามีทัศนคติเชิงบวก ยึดมั่นในความถูกต้อง และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Sub PLO 4A :    
    มีความรับผิดชอบต่อ
ความคิด ค าพูดและการกระท า
ของตนอย่างซื่อตรง ไม่คิดทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ สนับสนุน
และส่งเสริมสิ่งที่ถูกต้อง 

- การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 

(Problem-based learning) 

- การเรียนรู้แบบโครงงานเป็น

ฐาน (Project-based 

learning)  

- การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
(Experiential Learning) 

- กรณีศึกษา (Case studies) 
- การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

- โครงงานความร่วมมือ 
(Collaborative project) 

- อภิปราย (Discuss) 

- จ าลองสถานการณ์ 
(Situation) 

- สังเกตการณ์ (Observed) 
 

Sub PLO 4B :    
    เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

- การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 

(Problem-based learning) 

- การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

(Project-based learning)  

- การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
(Experiential Learning) 

- กรณีศึกษา (Case studies) 

- โครงงานความร่วมมือ 
(Collaborative project) 

- แสดงบทบาท  
(Role play) 

- จ าลองสถานการณ์ 
(Situation) 

- อภิปราย (Discuss) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(PLO/SubPLO) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ 

- การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม - สังเกตการณ์ (Observed) 

Sub PLO 4C :    
    ตั้งเป้าหมายการท างานสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีมีอยู่  

- การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 

(Problem-based learning) 

- การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

(Project-based learning)  

- การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
(Experiential Learning) 

- โครงงาน (Project)  
- แฟ้มสะสมผลงาน 

(Portfolio) 
- สังเกตการณ์ (Observed) 
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 3.  แผนที่แสดงการกระจายความสัมพันธ์ผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

3.1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (PLO Curriculum Mapping)  
 

รายวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

1A 1B 2A 2B 3A 3B 3C 4A 4B 4C 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1           
GEN 101 พลศึกษา 1       1 1  

MTH 111  แคลคูลัส 1 1          

PHY 105  ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 1          

CMM 110  ปฏิบัติการทัศนศิลป ์ 1 1         

CMM 111  พื้นฐานการออกแบบ 1 1 1 1 1      

CMM 120  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 1 1 1 1       

LNG 120  ภาษาอังกฤษทั่วไป 1    1 2  1 1  

LNG 220  ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ 1   1 1 2  1 1  

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2           

GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต 1  1  1   2 2  

CMM 122  วิยุตคณิต 1          

CMM 112  การออกแบบกราฟิกเพื่อการจัดวางและตัวอักษร 2 2 2 2  1 2    

CMM 113  การถ่ายภาพส าหรับงานมัลติมีเดีย 2 2 2 2  1 2    

CMM 114  การจัดองค์ประกอบในงานหลังกระบวนการผลิต 1 1 2 1  1     

CMM 121  ระบบจัดการฐานข้อมูล 1 1 2 1  1     

LNG 220  ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ 1    1 2  1 1  

LNG 224 การสื่อสารภาษาอังกฤษ I 1    2 2  1 1  
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รายวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

1A 1B 2A 2B 3A 3B 3C 4A 4B 4C 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1           
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด 1 1   2 2     

CMM 211  การผลิตวีดิทัศน์ส าหรับงานมัลติมีเดีย 2 2 2 2 2 2 2    

CMM 212  การออกแบบเสียงดิจิทัล 2 2 1 2 2 2     

CMM 221  การพัฒนาเว็บ 2 2 2 2 2 2     

CMM 230  วงจรอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 2 1 1 2      

CMM 290  จริยธรรมและกฎหมายทางเทคโนโลย ี 1    2 2  2 2  

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2           

GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต 1 1 1 1    1 2 1 

CMM 213  วาดเส้นสร้างสรรค์และการออกแบบตัวละคร 2 2 2 2  2     

CMM 214  พื้นฐานภาพเคลื่อนไหวสามมิต ิ 2 2 1 2       

CMM 222  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 2 2 2 2 2 2 1 2   

CMM 223 ประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนเชื่อมต่อประสานผู้ใช้ 2 2 2 2  2     

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1           
GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 2 2   2 2 1 1 1  

CMM 320  ฟิสิกส์ของแสงและเสียง 1 1         

CMM 321  เรขภาพคณิต 2 2 2 2       

CMM 310  การออกแบบและการพัฒนาเกม 2 2 2 2       

CMM 390 การบริหารโครงงาน 2 2 3 2 2 3 1    

CMM xxx วิชาเลือก            
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รายวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

1A 1B 2A 2B 3A 3B 3C 4A 4B 4C 
ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2           
GEN 351  การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผูน้ า 3 2   2 2  2 2  

CMM 311  สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 3 2 2 2 2 3     

CMM 322  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตส์ าหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ 2 2 2 2       

CMM 330  เครือข่าย 2 2 2 2       

CMM 331 ปฏิบัติการทดลองทางอุปกรณ์สว่นเชื่อมต่อประสาน 2 2 2 2       

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ           

CMM 381  ฝึกงาน     2 2  3 2 2 

ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1           

LNG 323  ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรมการบริการดิจิทัล 2    2 2     

CMM 420  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 3 3  2 2     

CMM 490  การวิจัยเบื้องต้นส าหรับคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 3 3 3  3 3     

CMM 498  โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีมลัติมีเดีย 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 

GEN xxx วิชาบังคับเลือกจากหมวดวิชาศกึษาทั่วไป           
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 1           

ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2           
CMM 491  สัมผัสแห่งผู้มปีระสบการณ ์ 3 3    2 1    

CMM 499  โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

GEN xxx วิชาบังคับเลือกจากหมวดวิชาศกึษาทั่วไป           
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 2           
รายวิชาเลือกอื่น ๆ           

CMM 340 การตลาดในยุคดจิิทัล 2 2 3 2 3 3     



 

 

           มคอ.2 KMUTT 46 
 

รายวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

1A 1B 2A 2B 3A 3B 3C 4A 4B 4C 

CMM 341 การสื่อสารเพื่องานธุรกิจดิจิทลั 2 3 2 2 3 3     

CMM 342 การออกแบบกราฟิกส าหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย   3 3 2 2 2    

CMM 343 การถ่ายภาพเชิงพาณิชย ์   3 3 2 3 3    

CMM 344 การค านวณแอนิเมชนั 3 3 3 3 3 2 2    

CMM 345 การพัฒนาแบบจ าลองสามมิต ิ   3 3 2 2 3    

CMM 346 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ 3 2 2 3 3 3  2 2  

CMM 347 การผลิตวีดิทัศน์เชิงธุรกิจดิจิทลั  3 3 3  3 2    

CMM 348 เทคนิคการให้สีกราฟิก 3 3 3 3 3      

CMM 349 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชนั   2 2 2 2 2    

CMM 350 หลักการพัฒนาวชิวลเอฟเฟค 3 3 3 3 2 2 3    

CMM 351 การออกแบบศิลปะจลนศิลป์ส าหรับงานมัลติมีเดีย 2 2 3 3 2 3 3    

CMM 440 การเรียนรู้ของเคร่ือง 1 1 2 2 3      

CMM 441 กลจักรวิทัศน์ 1 1 2 2 3      

CMM 442 สตูดิโอแอนิเมชัน   3 3 2 3 3    

CMM 443 การประมวลผลกลุ่มเมฆ 2 2 3 3 3      

CMM 444 อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง 2 2 3 3 3      

CMM 445 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อความยั่งยืน 1 1 2 2 2 2     

CMM 446 เทคโนโลยโีลกเสมือน 2 2 2 2 2 2     
 

ระดับความสัมพันธ์ระหว่างผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (PLO Curriculum Mapping) 
1 หมายถึง ความรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะระดับต้น (Basic) ซึง่เป็นความสามารถในการอธิบายความรู้ (Define) 
2 หมายถึง ความรับผดิชอบในการพัฒนาทักษะระดับกลาง (Intermediate) ซึ่งเป็นความสามารถในการลงมือปฏิบตัิ (Do) 
3 หมายถึง ความรับผดิชอบในการพัฒนาทักษะระดับสูง (Advanced) ซึ่งเป็นความสามารถในการวิเคราะห์ค านึงถึงบริบท (Discriminate)  
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 3.2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) กับ KMUTT Student QF และผลการเรียนรู้ 5 ด้านของ TQF 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

KMUTT Student QF  

KMUTT’s 
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1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

PLO1: 

นักศึกษาสามารถพัฒนาแผนงาน
ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้อย่าง
มีคุณภาพท้ังด้านกระบวนการ
และด้านผลงาน  

             

  

                       

Sub  
PLO 1A 

สามารถระบุแนวคิดหลักการ
ในการสร้างสรรค์ผลงานทาง
เทคโนโลยีมัลตมิีเดียและปัจจัย
ประกอบส าคัญในการท างาน
ให้ส าเร็จได้อย่างครบถ้วน  

             

  

                       

Sub  
PLO 1B 

สามารถวางแผนกระบวนการท างาน
ได้อย่างเป็นระบบ ดว้ยการก าหนด
ขั้นตอนจากการวเิคราะห์ปัจจัย
และองค์ประกอบต่าง ๆ  น าไป
ออกแบบได้ครบถ้วนและถกูต้อง
ตามกระบวนการ 

             

  

                       

PLO2: 

นักศึกษาสามารถพัฒนา
ผลงานด้านเทคโนโลยี
มัลติมีเดียได้อย่างสร้างสรรค์
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ด้วยความเป็นมืออาชีพ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

KMUTT Student QF  
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1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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Sub  
PLO 2A 

สามารถออกแบบผลงานโดยใช้
องคค์วามรู้ด้านเทคโนโลยี
มัลติมเีดียอย่างไม่ยึดถอืความเชือ่
ของตนเองเป็นหลกั มกีารแสวงหา
และแลกเปลี่ยนความคิดกับคน
อื่น 

              

 

      

 

                

Sub  
PLO 2B 

สามารถพฒันาผลงานด้าน
เทคโนโลยีมลัติมเีดียเพือ่
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค ์โดย
ประยุกต์ใช้เครือ่งมือ อุปกรณ์ 
วิธกีารและวัตถุดิบในการท างาน 
ได้อย่างเหมาะสมดว้ยการบรหิาร
จัดการทรพัยากรทีม่อียู่ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพและมจีรรยาบรรณ 

             

  

      

 

                

PLO3: 

นักศึกษาสามารถน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารดว้ย
เทคโนโลยีมัลติมีเดยี โดย
ตระหนกัถึงสถานการณ์และ
ความต้องการของสังคม 

                                      

Sub  
PLO 3A 

สามารถคน้หาข้อมูลทัง้กว้างและ
ลึกด้วยความเอาใจใส่ถึงแหล่งที่มา
ต้นฉบับที่ถกูตอ้ง เพือ่ใช้ในการ
สื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

KMUTT Student QF  

KMUTT’s 
citizenship 
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1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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Sub  
PLO 3B 

สามารถสือ่สารขอ้มูลสารสนเทศได้
ใจความเป็นล าดับ มีความถกูตอ้ง 
เหมาะตามกาลเทศะ เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายด้วยการเลอืกใช้
วิธีการและสร้างกระบวนการได้
อย่างเหมาะสม 

           

 

    

 

                

 

    

Sub  
PLO 3C 

สามารถประเมนิผลงานด้าน
เทคโนโลยีมัลติเดีย ด้วยความ
เข้าใจถึงบริบทไดอ้ย่างเหมาะสม 

                              
  

  
 

   

PLO4: 
นักศึกษามีทัศนคติเชิงบวก 
ยึดม่ันในความถูกต้อง และมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

                   
 

               
 

  

Sub  
PLO 4A 

มีความรับผิดชอบตอ่ความคิด 
ค าพูดและการกระท าของตนอย่าง
ซ่ือตรง ไม่คิดทุจริตหรอืประพฤติมิ
ชอบ สนับสนุนและส่งเสริมสิ่งที่
ถูกตอ้ง 

            

 

              

  

 

  

 

 

 

 

  

Sub  
PLO 4B 

เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ                     

  
        

      
   

Sub  
PLO 4C 

ตั้งเป้าหมายการท างานสูงกว่า
เกณฑ์ที่มอียู่                     

           
     

 
  

หมายเหตุ ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF ทัง้ 5 ด้าน แต่ละข้อย่อยของแต่ละด้านควรปรับใหส้อดคล้องกับมคอ.1 และ/หรือระดับของหลักสตูร 
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 ความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF 5 ด้าน 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 

1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม  

สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 

1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

ด้านความรู้ 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในเน้ือหาสาขาวิชาท่ีศึกษา 

2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมท้ังประยุกต์ความรู้ 

ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและ / หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ 

ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อก าหนด 

2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมท้ังการน าไปประยุกต์ 

2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเน่ือง 

2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 

และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนา และ / หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ท่ีใช้งานได้จริง 

2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

 
 
ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

5.1 สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

5.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

5.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

5.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมท้ังแสดงจุดยืน อย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

5.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ

ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน พร้อมท้ังเลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 
 



 

 

           มคอ.2 KMUTT 51 
 

3.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การเรียนรู้ 

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

GEN 101 Physical Education                           

GEN 111 Man and Ethics of 
Living 

                          

GEN 121 Learning and Problem 
Solving Skills 

                           

GEN 201 Art and Science of 
Cooking and Eating 

                          

GEN 211 The Philosophy of 
Sufficiency Economy 

                          

GEN 212 Mind Development 
through Buddhism for a Fulfilling 
Life 

                            

GEN 222 Thai Society, Culture 
and Contemporary Issues 

                          

GEN 223 Disaster Preparedness                           

GEN 224 Liveable City                           

GEN 225 Reflective Journal 
Writing for Self-Improvement 

                          

GEN 231 Miracle of  Thinking                            

GEN 232 Community Based 
Research and Innovation 

                          

GEN 241 Beauty of Life                           
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รายวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การเรียนรู้ 

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

GEN 242 Chinese Philosophy and 
Ways of Life 

                          

GEN 301 Holistic Health 
Development 

                          

GEN 311 Ethics in Science-based 
Society 

                          

GEN 321 The History of 
Civilization 

                          

GEN 331 Man and Reasoning                           

GEN 332 Science Storytelling                            

GEN 341 Thai Indigenous Knowledge     
  
 

                     

GEN 351 Modern Management 
and Leadership 

                          

GEN 352 Technology and Innovation 
for Sustainable Development  

                          

GEN 353 Managerial Psychology                           

GEN 411 Personality Development  
and Public Speaking 

                          

GEN 412 Science and Art of 
Living and Working 

                          

GEN 421 Integrative Social Sciences                           

GEN 441 Culture and Excursion                           

LNG 120 General English                            

LNG 220 Academic English                            
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รายวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การเรียนรู้ 

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

LNG 250 Thai for Communication 
and Careers 

                          

LNG 251 Speaking Skills in Thai                           

LNG 252 Writing Skills in Thai                           

LNG 328 Basic Translation                           

LNG 329 English through 
Independent Learning 

                          

LNG 330 Experience-based 
English Learning 

                          

LNG 332 Business English                           

LNG 333 English for Community Work                           

LNG 421 Critical Reading                            

LNG 422 Reading Appreciation                           

LNG 425 Intercultural 
Communication  
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ความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF 6 ด้าน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ความซื่อสัตย ์

1.2 การรับรู้และให้คณุค่า 

1.3 ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม  

1.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านความรู้ 
2.1 ความรู้รอบในศาสตร์/เน้ือหาสาระท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2 การใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกดิขึ้น 

2.3 การน าความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์/งานท่ีรับผิดชอบ 

2.4 การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล 

 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม 

4.2 การเคารพผู้อื่น 

4.3 ความอดทนและการยอมรับความแตกต่าง 
4.4 การรู้จักตัวเอง การปรับตัว และการจัดการอารมณ ์

4.5 การท างานเป็นทีม 

4.6 ความเป็นผู้น า 

4.7 การบริหารจัดการ 

4.8 สุขภาพและอนามัยทีด่ ี

 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร 

5.2 การรู้เท่าทันสื่อและข้อมลูข่าวสาร 

5.3 การใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

5.4 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ ์
ด้านการเรียนรู้ 

6.1 การเรยีนรู้ผา่นชีวิตประจ าวัน 

6.2 การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
6.3 การเรยีนรู้และเท่าทันการเปลีย่นแปลงของโลก 

ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

3.2 การคิดเชิงสร้างสรรค ์

3.3 การคิดเชิงมโนทัศน ์
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4.  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตของ สป.อว. (TQF)  กับกรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ 
มจธ. (KMUTT-Student QF) 

 
  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตของ สป.อว.  

(TQF) 
กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ มจธ. 

(KMUTT-Student QF) 
1 คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ

รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม  
สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์
1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 
1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้

คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

ความเป็นพลเมือง มจธ. (KMUTT’s citizenship) 
ใช้ Core Value ของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรม
จริยธรรม (Professional and Integrity) รวมถึงการยึด
มั่นตามหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of 
Conduct)    
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 
มองการด ารงอยู่ของสังคมเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงอยู่
ของตนเอง ไม่แยกตนเองออกจากสภาพแวดล้อม มอง
ภาพเป็นองค์รวม เกื้อหนุนสังคม ชุมชน อย่างเต็มก าลัง 
อุทิศก าลังกาย ก าลังใจในอันท่ีจะส่งเสริมความผาสุกสังคม 
การเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ (Humanization) 
มีทัศนคติมองโลกในแง่ดี ไม่ดูถูกตนเองและผู้อื่น เห็น
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ใส่ใจดูแล สิ่งแวดล้อม และของ
สาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รู้จักการ
ให้ การแบ่งปัน และการเสียสละ 

2 ความรู้ 
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลั กการและทฤษฎี ท่ี ส า คัญ ใน เนื้ อหา
สาขาวิชาท่ีศึกษา 

2.2  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือท่ี
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

2.3  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง 
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ  /  ห รื อ ป ร ะ เ มิ น ร ะ บ บ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์
ให้ได้ตรงตามข้อก าหนด 

ความรู้ (Knowledge) 
มีฐานความรู้ทางวิชาการท่ีลึกซึ้งในสาขาวิชาท่ีศึกษาเป็น
อย่างดี และมีความรู้ท่ีกว้างขวางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น และสามารถน าความรู้มาใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพได้อย่างเชี่ยวชาญ และในการด าเนินชีวิต
ได้อย่างถูกต้องดีงาม 
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  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตของ สป.อว.  
(TQF) 

กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ มจธ. 
(KMUTT-Student QF) 

2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมท้ัง
การน าไปประยุกต ์

2.5  รู้  เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้  
ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

2.6  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่
ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 

และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.7  มีประสบการณ์ในการพัฒนา และ / 
หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ท่ีใช้งานได้จริง 

2.8  ส า ม า ร ถ บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู้ ใ น
สาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

3 ทักษะทางปัญญา 
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น

ระบบ 
3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน

สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะ
กับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 

ทักษะการคิด (Thinking Skill) 
มีความคิดสร้างสรรค์ มีระบบความคิดท่ีมีเหตุผล รู้จักประมวล
สารสนเทศ ระดมความคิดรอบด้านจากมุมมองท่ีแตกต่าง 
สามารถเลือกใช้แบบแผนความคิดท่ีหลากหลาย น ามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผล 
ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) 
รู้จักแสวงหาความรู้ มองการเรียนรู้ว่าเกิดขึ้นได้ในทุกท่ีทุกเวลา 
ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ผ่าน
สื่อต่าง ๆ  ท่ีมีอยู่หลากหลายรูปแบบ มีระบบและระเบียบวิธีคิด
ท่ีดี สามารถแยกแยะ กลั่นกรองข้อมูลท่ีได้มาจากการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม 
ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (Professional Skill) 
มีความสามารถในการน าความรู้มาสู่การปฏิบัติ มีความช านาญ
ในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิชาชีพ มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท างาน มีความสามารถช่วยชี้แนะ
ฝึกฝนผู้อื่นให้สามารถปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ต่าง  ๆได้ 
ทักษะการจัดการ (Management Skills) 
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           มคอ.2 KMUTT 

  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตของ สป.อว.  
(TQF) 

กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ มจธ. 
(KMUTT-Student QF) 

สามารถต้ังเป้าหมาย วางแผน และด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากรและอยู่บนพื้นฐาน
ของคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วนตน ทีมงาน 
องค์กร และสังคม สามารถคาดการณ์ถึงปัญหา ผลกระทบ 
ตลอดจนปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องได้ รวมท้ังมีทัศนคติท่ีดีและมี
ความสามารถในการเตรียมพร้อม ป้องกัน และแก้ ไข
สถานการณ์หรือปัญหาเชิงรุก 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.1  สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2  สามารถให้ความช่วยเหลือและ
อ า นวยความสะดวก ในกา รแก้ ปัญห า
สถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังในบทบาทของผู้น า 
หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

4.3  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น า
สังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

4.4  มีความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

4.5  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมท้ังแสดงจุดยืน อย่างพอเหมาะท้ังของ
ตนเองและของกลุ่ม 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)  
มองการด ารงอยู่ของสังคมเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงอยู่
ของตนเอง ไม่แยกตนเองออกจากสภาพแวดล้อม มอง
ภาพเป็นองค์รวม เกื้อหนุนสังคม ชุมชน อย่างเต็มก าลัง 
อุทิศก าลังกาย ก าลังใจในอันท่ีจะส่งเสริมความผาสุกสังคม 
การเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ (Humanization) 
มีทัศนคติมองโลกในแง่ดี ไม่ดูถูกตนเองและผู้อื่น เห็น
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ใส่ใจดูแล สิ่งแวดล้อม และของ
สาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รู้จักการ
ให้ การแบ่งปัน และการเสียสละ 
ภาวะผู้น า (Leadership) 
มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความ
เข้าใจพื้นฐานและความต้องการของทีม สามารถสร้าง
บรรยากาศการท างานเป็นทีม สร้างแรงบันดาลใจ และ
กระตุ้นให้ เกิดการสร้างสรรค์สิ่ ง ใหม่  ๆ รู้ เ ท่าทันต่อ
สถานการณ์ โอกาส และความท้าทาย และสามารถ
แสวงหา/สร้างสรรค์วิธีการในการบรรลุเป้าหมายท่ี
หลากหลาย  มีความสามารถในการรับฟังอย่างลึกซึ้ง 
สามารถสื่อสาร และประสานงานให้เกิดความร่วมมือใน
การคิดและลงมือท าของทีม รวมท้ังเป็นแบบอย่างการ
ปฏิบัติท่ีดี 
ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) 
มีความคิดท่ียืดหยุ่นสามารถปรับตัวท้ังทางด้านความคิด 
ทัศนคติ พฤติกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 
เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างและพร้อมท่ีจะ
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           มคอ.2 KMUTT 

  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตของ สป.อว.  
(TQF) 

กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ มจธ. 
(KMUTT-Student QF) 

แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้ดี
ขึ้น 

5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  มีทักษะการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นท่ีมี
อยู่ ในปั จจุบัน ต่อการท า งาน ท่ี เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ 

5.2  สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์ 

5.3  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ท้ังปากเปล่าและการเขียน พร้อมท้ังเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

5.4  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 
 

ทักษะการคิด (Thinking Skill) 
มีความคิดสร้างสรรค์ มีระบบความคิดท่ีมีเหตุผล รู้จัก
ประมวลสารสนเทศ ระดมความคิดรอบด้านจากมุมมองท่ี
แตกต่าง สามารถเลือกใช้แบบแผนความคิดท่ีหลากหลาย 
น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผล 
ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) 
รู้จักแสวงหาความรู้ มองการเรียนรู้ว่าเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุก
เวลา ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถ
เรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ท่ีมีอยู่หลากหลายรูปแบบ มีระบบ
และระเบียบวิธีคิดท่ีดี สามารถแยกแยะ กลั่นกรองข้อมูลท่ี
ได้มาจากการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (Professional Skill) 
มีความสามารถในการน าความรู้มาสู่การปฏิบัติ มีความ
ช านาญในการใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิชาชีพ มี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท างาน มี
ความสามารถช่วยชี้แนะฝึกฝนผู้อื่นให้สามารถปฏิบัติงาน
ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ 
ทักษะการส่ือสาร (Communication Skill) 
มีทักษะในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดีท้ังด้าน
การฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม มีความสามารถในการถ่ายทอด การ
น าเสนอมีวิจารณญาณที่ดีในการรับฟัง 
ทักษะการจัดการ (Management Skills) 
สามารถต้ังเป้าหมาย วางแผน และด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากรและอยู่บน
พื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วน
ตน ทีมงาน องค์กร และสังคม สามารถคาดการณ์ถึง
ปัญหา ผลกระทบ ตลอดจนปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องได้ รวมท้ังมี
ทัศนคติท่ีดีและมีความสามารถในการเตรียมพร้อม 
ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาเชิงรุก 
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           มคอ.2 KMUTT 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ฉ.) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

(1) มีการแต่งตั้งกรรมการประจ าหลักสูตร เพ่ือทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
(2) มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ โดยการทวนสอบมาตรฐานข้อสอบ

และ การวัดผลการสอบ  
(3) มีการสัมภาษณ์นักศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
(1) ภาวะของการได้งานท า และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
(2) การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในผู้ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานใน

สถานประกอบการนั้น ๆ 
(3) การประเมินจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ฉ.) 
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           มคอ.2 KMUTT 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศ และ/หรือ แนะแนวการเป็นครูให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และความเข้าใจในนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย การสนับสนุน
ด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

1.3 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และทักษะในเรื่องของการออกแบบหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียน
การสอนตามแนวทาง OBE (Outcome-Based Education) ของทางมหาวิทยาลัย 

1.4 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการของระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้ระบบประกันคุณภาพตามแนวทาง ASEAN University Network - 
Quality Assurance (AUN-QA) ภาคประเทศไทย 

1.5 สนับสนุนการเรียนรู้ตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติของ KMUTT PSF (KMUTT – Professional Standard 
Framework-Learning) ในระดับ Beginner 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

(1) สนับสนุนการเรียนรู้ ตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติของ KMUTT PSF (KMUTT – Professional 
Standard Framework-Learning) ให้ได้ในระดับ Competent อย่างน้อยปีละ 1 คน โดยเริ่มจาก
อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรก่อน  

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ในทักษะการจัดการเรียนการสอน การ
วัดและการประเมินผลให้ทันสมัย   

(3) ส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้ในเรื่องของการออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Outcome-Based 
Education) 

(4) จัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงทั้งในด้านวิชาการและด้านสังคม เพ่ือแนะน าและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ทั้ง
ด้านการจดัการเรียนการสอน และการด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย/คณะ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
(1) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีการท าวิจัย การเข้าประชุมวิชาการในระดับต่าง ๆ ได้แก่ การประชุมระดับชาติ

และระดับนานาชาติในสาขาวิชาวิทยากรคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย 
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและนอก

ประเทศ 
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(3) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในวงการที่เกี่ยวข้องรวมถึงการน าผลงานตนเองไปใช้ในการบริการ
สังคมและชุมชนได้ 

(4) ส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการของระบบประกันคุณภาพตาม
แนวทาง ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) ภาคประเทศไทย เพ่ือการ
ด าเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรเป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ใน
การประชุมครั้งที่ 187 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักการระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของ มจธ. ที่ใช้ระบบประกันคุณภาพตามแนวทาง ASEAN University Network - Quality 
Assurance (AUN-QA) ภาคประเทศไทย ดังนั้น หลักสูตรจึงได้ด าเนินตามกระบวนการประกันคุณภาพของ
แนวทาง AUN-QA ดังกล่าว โดยการประเมินระดับหลักสูตรจะแบ่งได้เป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 

- องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน – เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทุกหลักสูตรต้องถูกก ากับ
ดูแลให้มีการด าเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ของส านักงานปลัด
กระทรวจการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

- องค์ประกอบที่ 2 เกณฑ์การพัฒนา – ใช้แนวทางของ ASEAN University Network Quality 
Assurance (AUN-QA)  

ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยระบบ CUPT QA ได้ก าหนดรอบ
การประเมินหลักสูตรทั้ง 2 ส่วน ดังนี้ 

- ทุกหลักสูตรด าเนินการตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี 

- ทุกหลักสูตรด า เนินการตรวจประเมินเ พ่ือการพัฒนาตามเกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์
มาตรฐานสากลอื่น ๆ โดยรอบการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี 

 
1.  การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ -มัลติมีเดีย ได้ปรับปรุงให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และได้ด าเนินการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาโดยตลอด โดยได้มีการบูรณาการเข้ากับ
กระบวนการที่ส าคัญของหลักสูตรฯ ได้แก่ กระบวนการจัดท าหลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอน กระบวนการประเมินนักศึกษาแรกเข้า กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
กระบวนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และกระบวนการติดตามบัณฑิต โดยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากกระบวนการต่าง ๆ มาวิเคราะห์และสรุปผล
เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินตนเองต่อไป 

 
2.  บัณฑิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ -มัลติมีเดีย ได้ด าเนินการรับ
นักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 จนถึงปัจจุบัน พบว่าอัตราการได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรอยู่
ในระดับที่น่าพอใจ คือ บัณฑิตได้งานท าร้อยละ 80 ขึ้นไป โดยได้งานท าภายในระยะเวลาเฉลี่ย 0-6 เดือนเป็น
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ส่วนใหญ่ เมื่อท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต พบว่าผลการประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากหลักสูตรได้น าข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตมาก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลักสูตร ท าให้สามารถผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน แต่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บัณฑิต
ส่วนใหญ่หันมาประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) รวมถึงเป็นผู้ประกอบการ (Startup) มากขึ้น แสดงให้เห็นว่า
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร นอกจากมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และตรงตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรแล้ว ยังสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ด้วย 

 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ -มัลติมีเดีย ได้มีการดูแลผู้เรียนตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั้งก่อนเข้าศึกษา ระหว่างการศึกษา และหลังจากส าเร็จ
การศึกษาแล้ว ดังนี้  

(1) ก่อนเข้าศึกษา ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนี้ สามารถสมัครผ่านช่องทางตามที่มหาวิทยาลัย 
และทปอ.ก าหนด ซ่ึงแต่ละรอบของการรับสมัครมีการก าหนดเกณฑ์และคุณสมบัติเฉพาะของผูส้มัครท่ี
แตกต่างกัน โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาสามารถติดตามข่าวสาร ก าหนดการรับสมัคร และดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะ
ด าเนินการส่งรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ให้ทางสาขาวิชาฯ ท าการคัดเลือกโดย
คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยสาขาวิชาฯ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ก่อนส่งรายชื่อให้ส านักงาน
คัดเลือกและสรรหานักศึกษาประกาศต่อไป โดยสาขาวิชาฯ จะรับนักศึกษาใหม่ตามแผนที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร คือ 80 คนต่อปี  

(2) ระหว่างการศึกษา ทางสาขาวิชาฯ จัดภาระการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
อย่างชัดเจน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนได้อย่างเหมาะสม และยังจัดให้มีระบบการให้
ค าปรึกษาในด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาดังนี้ คือ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี เพ่ือดูแลและให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและปัญหาด้านอื่น ๆ แก่นักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา 
เพ่ือจะสามารถติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม กรณีที่นักศึกษามีความสงสัย
เกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขอทราบรายละเอียดของผลการ
ประเมินผ่านระบบการร้องเรียนของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยนักศึกษาต้องเขียนค าร้องเป็นลายลักษณ์
อักษรและระบุเหตุผลอันสมควรผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนของคณะและสาขาวิขาที่เป็นผู้จัดสอนวิชา
นั้น ภายใน 60 วันนับจากวันที่ประกาศผลสอบในภาคการศึกษานั้น ๆ  พร้อมกันนี้ทางสาขาวิชาฯ ยัง
ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม เป็นผู้ให้ค าแนะน าการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ท ากิจกรรมได้อย่างเหมาะสมและหลากหลายตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด จากการจัดการ
ดังกล่าวของหลักสูตรฯ ส่งผลให้การคงอยู่ของนักศึกษาอยู่ในระดับสูง สามารถส าเร็จการศึกษาภายใน
เวลาที่ก าหนดมากกว่าร้อยละ 95 ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในทุกด้านดังกล่าว
ข้างต้นอยู่ในระดับมาก 
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นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีกระบวนการควบคุมและดูแลนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้
ก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา มีกระบวนการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวโดย
มหาวิทยาลัย มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ เพ่ือให้ค าปรึกษานักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผน
การศึกษา และการด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ค าปรึกษาด้านอ่ืน ๆ 
เช่น ส านักงานทะเบียนนักศึกษา ส านักงานกิจการนักศึกษา กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา 
และกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย  

(3) เมื่อส าเร็จการศึกษา ทางสาขาวิชาฯ ได้มีการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร พร้อมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
4. อาจารย์ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสรรหาบุคลากรสายวิชาการและการเลื่อนต าแหน่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยรับอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับที่
สาขาวิชาต้องการ โดยบุคลากรสายวิชาการของสาขาวิชาฯ นอกจากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรแล้ว ยังได้รับมอบหมายภาระให้เป็นอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม 
และภาระงานอ่ืน ๆ ตามที่สาขาวิชาฯ เห็นสมควร และมีการมอบหมายภาระงานเป็นลายลักษณ์อักษรใน
รูปแบบ Job Description ของแต่ละคน การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการของสาขาวิชาฯ อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของผู้ก ากับและดูแลงานบริหารทั่วไปของสาขาวิชาฯ และมีการประเมินผลงานผ่านระบบ My 
Evaluation ของทางมหาวิทยาลัย โดยทางสาขาวิชาฯ ได้จัดสรรเงินเพิ่มสมรรถนะ (PBBS) ให้แก่บุคลากรสาย
วิชาการ เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ สาขาวิชาฯ มีการส่งเสริม
ให้อาจารย์ได้เพ่ิมพูนความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การศึกษาดูงานและการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ทั้งนี้ ทางสาขาวิชาฯ มีการ
สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น รวมถึงจัดภาระงานที่เหมาะสม เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการได้มีโอกาสการพัฒนา
ตนเองมากขึ้น 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ -มัลติมีเดีย ได้มีการออกแบบ
หลักสูตรโดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education) โดยรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงบุคลากรในสาขาวิชาฯ เพ่ือก าหนด
เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLO) จากนั้น จึงได้ก าหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้รายปี (Year Learning Outcome: YLO) หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับขั้น (Stage Learning 
Outcome: StageLO) เพ่ือให้ทราบรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี โดยก าหนดระดับ 
(Level) ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  (PLO 
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Curriculum Mapping) เพ่ือท าการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcome: 
CLO) ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ที่หลักสูตรได้ออกแบบไว้ โดยหลักสูตรฯ ส าหรับกลไกการ
ติดตามเพ่ือให้บรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) ที่หลักสูตรก าหนดนั้น เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
ผู้สอนแต่ละรายวิชาท าการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับรายวิชา (CLO) ของผู้เรียนตามระดับ (Level) 
ในการพัฒนาผู้เรียนของรายวิชา และทางหลักสูตรจะมีกระบวนการติดตามและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม 
ระดับขั้น (StageLO) เมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยจัดให้มีการประเมินร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือ
ทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้และการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตามที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ ในกรณีที่พบว่า
ผู้เรียนยังไม่บรรลุถึงผลลัพธ์การเรียนรู้หรือไม่สามารถพัฒนาสมรรถนะตามที่ก าหนดไว้ได้ ทางหลักสูตรจะ
ด าเนินการพิจารณาก าหนดแนวทางในการเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้หรือพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวผ่านทาง
กิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียน หรือกิจกรรมเพิ่มเติมในรายวิชาที่เก่ียวข้องต่อไป 

หลังจากนั้น จึงได้มีการก าหนดกลยุทธ์การสอน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับรายวิชา 
โดยใช้การสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การมอบหมายงานให้นักศึกษาไปค้นคว้าเพ่ิมเติม เพ่ือฝึก
การเป็นคนใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ให้มีการลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้โจทก์จริงจากหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ เพ่ือให้นักศึกษาฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 
และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงฝึกการแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน 
อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนจะตั้งกฎกติการ่วมกัน เพ่ือสร้างวินัยในตนเอง เช่น การส่งงานให้ตรงต่อเวลา การเข้า
เรียนอย่างสม่ าเสมอ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เป็นต้น โดยหลักสูตรมีระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตามกระบวนการประกันคุณภาพของแนวทาง AUN-QA อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองเป็นประจ าทุกปี  

 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ทางสาขาวิชาฯ ได้มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพ่ือเสริมศักยภาพของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผล
ลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร  ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่
จ าเป็นในการฝึกทักษะทางด้านมัลติมีเดียให้แก่ผู้ เรียนอย่า งครบถ้วน ได้แก่ ห้องอัดเสียง ห้องตัดต่อ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ทางสาขาวิชาฯ ยังมีห้องสมุดดิจิตอลที่ทันสมัย ประกอบด้วย หนังสือ
การ์ตูนและแผ่นภาพยนตร์ DVD พร้อมสถานที่รับชม เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเองนอกเวลา
เรียน จัดให้มีระบบเครือข่ายไร้สายที่สามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึง นอกจากห้องปฏิบัติการต่าง ๆ แล้ว ทาง
สาขาวิชาฯ ยังได้จัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายภาพ
เคลื่อนไหว และภาพนิ่ง รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ 3 มิติ อุปกรณ์ VR เพ่ือให้นักศึกษาได้
ยืมใช้ฝึกทักษะให้มีความเชี่ยวชาญ และมีทักษะที่จ าเป็นและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานต่อไป 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามอย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุด
ภาค การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ท่ีรายงานในมคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน* 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพีไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยมากกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
มากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

แผนการด าเนินงานเพ่ือประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย ได้มีการบูรณาการเข้ากับกระบวนการที่ส าคัญของหลักสูตรฯ ใน  
4 มิติของการจัดการศึกษา ได้แก่ การจัดการหลักสูตร ทรัพยากรการเรียนการสอน การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่
นักศึกษา และความต้องการของตลาดแรงงานและคุณภาพบัณฑิต เพ่ือน าข้อเสนอแนะที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร โดยการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ ยังสามารถน า
ข้อเสนอแนะดังกล่าว มาใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน และปรับปรุงด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดสัมมนาประจ าปี โดยเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย และหลักสูตรครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุม เพ่ือวางแผนกลยุทธ์การสอนในแต่ละรายวิชา โดยการสัมมนาจะจัดในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของ
ทุกปีการศึกษา เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล โดยบูรณาการรายวิชาที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ และเมื่อด าเนินการไปครบภาคเรียนแล้ว จะมีการประชุมใน
กลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีกครั้ง เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน รวมถึงวิเคราะห์ผลการประเมินของ
นักศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอนต่อไป 
1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีระบบและกลไกในการประเมินการสอนของอาจารย์ในทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องเข้าระบบ NewAcis เพ่ือประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น ๆ จึงจะสามารถดูผลการศึกษาได้ ซึ่งนอกจากผลการประเมินการสอนแล้ว 
อาจารย์ใหม่จะได้รับการประเมินจากพ่ีเลี้ยงด้านการสอนและด้านวิชาการ เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การสอน เพ่ือใช้ในการ
ต่อสัญญาและขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
สาขาวิชาฯ มีกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลย้อนกลับจากกลุ่มบุคคล ดังนี้ 1) นักศึกษาและบัณฑิต 2) ผู้ใช้บัณฑิต

และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ โดยผ่านโครงการบรรลุวิสัยทัศน์ประจ าปี ซึ่งจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี และบัณฑิต ด าเนินการโดยอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี แต่ละชั้นปี นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ประกอบการ จากสถานประกอบการที่นักศึกษาออกไปฝึกงาน ด าเนินการโดยอาจารย์ผู้ออกตรวจ
ฝึกงาน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมถึง
ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต่อไป  
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ -มัลติมีเดีย ได้จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตรในรูปแบบ มคอ.7 เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทุกปีการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการประกันคุณภาพจะท าการประเมินตามตัวบ่ง
ชีัและแจ้งผลการประเมินให้หลักสูตรฯ ทราบเพ่ือด าเนินการวางแผนปรับปรุงต่อไป 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

เมื่อทางหลักสูตรฯ ได้รับผลการประเมินป้อนกลับจากคณะกรรมการประกันคุณภาพแล้ว จะรวบรวมข้อมูล
ที่ได้ น าไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บัณฑิต แล้วจึงน า
ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ในการสัมมนาสาขาวิชาฯ 
ประจ าปีต่อไป 
 
เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ก. ค าอธิบายรายวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา     
ภาคผนวก ข. ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง   
ภาคผนวก ค. ตารางเปรียบเทียบเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรกับ มคอ.1 หรือ เกณฑ์สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 
ภาคผนวก ง. ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร        
ภาคผนวก จ. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร      
ภาคผนวก ฉ. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี/

บัณฑิตศึกษา  
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ภาคผนวก ก. ค าอธิบายรายวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
 
วิชาบังคับ 
GEN 101  พลศึกษา  1 (0–2–2) 
 (Physical Education) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
หลักการออกก าลังกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โภชนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
ตลอดจนฝึกทักษะกีฬาสากล ซึ่งเป็นที่นิยมโดยทั่วไปตามความสนใจ หนึ่งชนิดกีฬาจากหลากหลายชนิดกีฬาที่
เปิดโอกาสให้เลือก เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้มีสุขภาพและบุคลิกที่ดีมีน้ าใจนักกีฬา รู้จักกติกามารยาท ที่ดีในการ
เล่นกีฬาและชมกีฬา 

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) นักศึกษามีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาตามความเหมาะสมและความถนัดของตนเอง 
(2) นักศึกษาแสดงออกถึงการมีน้ าใจนักกีฬา และรู้กติกาและมารยาทในการเล่นและชมกีฬา 
(3) นักศึกษาเข้าใจหลักการในการออกก าลังกาย และสามารถน าไปใช้ในการวางแผนดูแลตนเองให้มี

สุขภาพที่ดี 
 
GEN 111  มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต  3 (3-0-6) 
 (Man and Ethics of Living) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้มุ่งเน้นแนวคิดในการด าเนินชีวิตและแนวทางในการท างานตามแบบอย่างที่ดีที่เป็นแนว
ทางการปฏิบัติของสิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาให้บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเป็นบัณฑิตที่เก่งและดี และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนปลูกฝังให้นักศึกษาเข้าใจถึง
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ องค์ความรู้ เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมความเป็นพลเมือง และน าความรู้และ
ความถนัดในวิชาชีพของตนไปใช้ในการพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและสืบ
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ต่อเนื่องไปถึงการด าเนินชีวิตเพ่ือประโยชน์แห่งตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

This course studies the concept of living and working based on KMUTT’ s Mission to 
develop its students to be the best academically, to have morality and work ethics, and to 
demonstrate the KMUTT vision and mission through the use of knowledge and integrative 
learning approaches. Students will be able to gain KMUTT’s desirable vision of the University 
such as, social responsibility, KMUTT Citizenship, professional skills, and to apply knowledge 
toward life in KMUTT and beyond for the benefit of themselves and others. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) นักศึกษาสามารถน าความรู้ความถนัดของตนเองมาใช้ในการพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมโดยค านึงถึงผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
(2) นักศึกษามีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การท างานของตน และสามารถรับผิดชอบการท างานใน

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(3) นักศึกษามีความเข้าใจในพ้ืนฐานที่มาของจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนวิสัยทัศน์และเป้าหมาย

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

GEN 121  ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา  3 (3-0-6) 
 (Learning and Problem Solving Skills) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

วิชานี้เน้นการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืนของนักศึกษา ฝึกทักษะในการคิดเชิงบวก ศึกษาการจัดการ
ความรู้และกระบวนการการเรียนรู้ ผ่านการท าโครงงานที่นักศึกษาสนใจ ที่เน้นการก าหนดเป้าหมายทางการ
เรียนรู้ รู้จักการตั้งโจทย์ การศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้ การแยกแยะข้อมูลกับข้อเท็จจริง การอ่าน แก้ปัญหา 
การสร้างความคิดการคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงขวาง การสร้างแบบจ าลอง การตัดสินใจ การประเมินผล 
และการน าเสนอผลงาน 

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) นักศึกษาเข้าใจและสามารถน ากระบวนการในการแก้ปัญหามาใช้ในการออกแบบแนวทางในการ

แก้ปัญหาตามโจทย์ที่ก าหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม 
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(2) นักศึกษามีความสามารถในการแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูล ข้อเท็จจริงได้ 
(3) นักศึกษามีความเข้าใจในรูปแบบการคิดเชิงบวก การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงขวาง 
(4) นักศึกษาสามารถสร้างแบบจ าลองในการตัดสินใจ การประเมินผล ผ่านการน าเสนอผลงานได้

อย่างเหมาะสม 
 

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

วิชานี้จะให้ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด โดยการสอนและ
พัฒนานักศึกษาให้มีการคิดเป็นระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดเชิงวิเคราะห์ การอธิบาย
ทฤษฎีหมวก 6 ใบที่เกี่ยวข้องกับการคิด นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการเชื่อมโยงความคิด/การผูกเรื่อง การเขียน 
โดยมีการท าตัวอย่างหรือกรณีเพ่ือศึกษาการแก้ปัญหาโดยวิธีการคิดเชิงระบบ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สังคม บริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมและอ่ืน ๆ 

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) นักศึกษาเข้าใจองค์ประกอบของการคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชิงสร้างสรรค์ 
(2) นักศึกษาสามารถน าทักษะการคิดไปประยุกต์ในการท างานอย่างเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยง

ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

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

ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ รับรู้และเรียนรู้
เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด ารงชีวิตมนุษย์ เช่น ชีวิตกับความงามในด้านศิลปะ 
ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบ ๆ ตัวมนุษย์ 

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการด ารงชีวิตมนุษย์ 
(2) นักศึกษาสามารถพัฒนาโครงการที่แสดงออกถึงคุณค่าและความงามด้วยการใช้ความคิด

สร้างสรรค ์
(3) นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
(4) นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 

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

แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ หน้าที่พ้ืนฐานของการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัด
องค์กร การควบคุมการตัดสินใจ การสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผู้น า การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการระบบ
สารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้สถานการณ์ต่าง ๆ 

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า 
(2) นักศึกษาสามารถออกแบบแผนการบริหารจัดการตนเอง โดยก าหนดเป้าหมาย วางแผนการใช้

เวลา และการวางแผนการเงินเพ่ือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายได้ 
(3) นักศึกษาสามารถวางแผนการบริหารโครงการ การบริหารทีมงานและองค์กร และการก าหนดกล

ยุทธ์ในการท างานเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม 
(4) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้น าและสามารถวางแผนการพัฒนาตนเองให้

มีทักษะผู้น าได้อย่างเหมาะสม 
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LNG 120  ภาษาอังกฤษทั่วไป  3 (3-0-6) 
 (General English) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความรู้พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาให้กับนักศึกษา โดยบูรณาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน กับการฝึกทักษะทางภาษา
ทั้ง 4 ด้าน ตลอดจนกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจทั้งภาษาและการเรียนรู้ไปพร้อมกัน เพ่ือให้นักศึกษา
เข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้กับนักศึกษา ด้วยการผสานการเรียนรู้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียนรู้แบบพ่ึงตนเอง กับการเรียน
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนตามความจ าเป็นของแต่ละคน ด้วยการท ากิจกรรมหรือโครงงาน
ขนาดเล็ก ในการท ากิจกรรมและโครงงานดังกล่าว นักศึกษาจะมีโอกาสพัฒนาทักษะและประยุกต์ใช้ภาษาที่
เรียนได้จริง 

This course aims to strengthen basic knowledge of English and to build positive 
attitudes towards language learning.  Covering all four skills integrated through topics related 
to everyday English and basic skills-oriented strategy training, the course raises the students’ 
awareness of both language and learning.  And it thus enabling them to understand and use 
English with relative ease and efficiency.  To enhance life- long learning skills, the course then 
combines classroom learning with self- access learning via the Self-Access Learning Centre to 
encourage the students to focus on their own specific needs through a task or a mini-project. 
To accomplish the tasks, the students are expected to develop language skills and apply 
strategies learned throughout the course. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) Read and write short paragraphs that consist mainly of high frequency everyday 

language of events, feelings, wishes, etc. 
(2) Listen and respond to topics related to daily life events such as personalities, 

appearances, technology, past events, neighborhood and/or news. 
(3) Construct and extend a conversation in a variety of contexts. 
(4) Do self-study to improve English skills. 
(5) Recognize and use appropriate words to communicate with others about daily 

life events. 
(6) Have responsibility and ethical awareness. 
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LNG 220  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3 (3-0-6) 
 (Academic English) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชามุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ครอบคลุมทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน โดยเน้นการฝึกใช้ทักษะเหล่านี้ผ่านการสื่อสารในการท างานด้านวิชาการและการสื่อสารเ ชิง
เทคนิค ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาทัศนคติที่ดีและเสริมสร้างความ
มั่นใจในการ ใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้รายวิชายังส่งเสริมการเรียนรู้แบบพ่ึงตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเองหลากหลายรูปแบบ 

The course aims at developing English communication skills covering listening, 
speaking, reading, and writing. In particular, it emphasises the use of these skills in meaningful 
communicative tasks in academic and technological contexts.  The students will be engaged 
in a variety of learning activities that foster positive attitudes and confidence in using English. 
Independent learning skills will also be promoted via self-access learning modes. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) Identify purposes, main ideas and important details of texts on academic topics. 
(2) Interact with others in order to describe ideas, opinions or give reasons. 
(3) Ask and answer questions for information. 
(4) Make effective presentations on topics of interest. 
(5) Have responsibility and ethical awareness. 

 
LNG 224  การสื่อสารภาษาอังกฤษ I  3 (3-0-6) 
 (Oral Communication I) 
 วิชาบังคับก่อน : LNG 120 General English และ/หรือ LNG 220 Academic English 
หรือ LNG 221 Academic English in International Contexts และ/หรือ LNG 222 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
นักศึกษาพัฒนาทักษะการพูดผ่านการท างานเดี่ยว งานคู่ และงานกลุ่ม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การพูด
น าเสนอผลงาน การแสดงบทบาทสมมติ และการถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการพัฒนาทักษะการฟัง 
นักศึกษาจะได้ฝึกฝนการระบุข้อมูลจากการฟังจากอุปกรณ์บันทึกเสียงที่เป็นบทสนทนาในชีวิตประจ าวัน สาร
คดี หรือการสอนการบรรยายในหัวข้อทั่วไป การฟังจากสื่อเหล่านี้จะเป็นต้นแบบในการฝึกพูดด้วยเช่นกัน 

Academic Listening and Speaking in International Contexts.  This course aims to help 
students feel more confident to communicate in everyday English. Students will improve their 
speaking skills by working individually, in pairs or in groups to complete a variety of activities 
such as presentations, role-plays and discussions.  To improve listening skills, students will 
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practice identifying information in recordings presenting every day conversations, 
documentaries or lectures on general topics.  These recordings also serve as models for 
speaking. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) Give a clear, prepared description or presentation on general topics, with reasons 

in support of or against a particular point of view. 
(2) Initiate and maintain a conversation or discussion with a degree of fluency on the 

topics that are familiar, of personal interest or related to everyday life. 
(3) Communicate spontaneously on general topics without grammatical errors that 

cause misunderstanding. 
(4) Understand videos and recorded audio material presenting every day 

conversations, documentaries or lectures on general topics, delivered in standard 
dialect. 

(5) Have responsibility and ethical awareness. 
 
LNG 323  ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรมการบริการดิจิทัล  3 (3-0-6) 
 (English for Digital Service and Innovation) 
 วิชาบังคับก่อน : LNG 220 Academic English หรือ LNG 222 Academic Listening 
and Speaking in International Contexts 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้นวัตกรรมบริการดิจิตัล อาทิ 
ทักษะการสืบค้นข้อมูล การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเขียน Blog การน าเสนองานออนไลน์ คาดว่าผู้เรียน
จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับประเภทและช่องทางของสื่อ
ออนไลน์ 

This course aims at helping students develop their English skills necessary for Digital 
Service and Innovation domain, such as Analytical research skills, Social Networking, blogging, 
online collaborative presentation etc. Students are encouraged to produce English effectively 
with appropriate styles and register for specified media and specified domain. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) Select appropriate sources for their tasks. 
(2) Produce English with appropriate styles and registers for specified media and 

domain. 
(3) Communicate both written and spoken with confidence. 
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วิชาบังคับเลือก 

1. กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 
GEN 201  ศาสตร์และศิลป์ในการปรุงและบริโภคอาหาร    3 (3-0-6) 
             (Art and Science of Cooking and Eating) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผู้เรียน การเลือกสรรวัตถุดิบที่ควรน ามา
ปรุงอาหารและเลือกอาหารที่ปรุงส าเร็จได้อย่างปลอดภัย การพัฒนาทักษะในการปรุงอาหารได้หลากหลาย
ด้วยความประณีต สวยงามและคุ้มค่า การรู้วิธีใช้ เก็บรักษา และบริโภคอาหาร รวมทั้งสามารถใช้ภาชนะ
รองรับอาหารได้อย่างคุ้มค่า ประณีตและรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์
ในการรังสรรค์เมนูอาหารใหม่ ๆ ที่เกิดจากการผสมผสานเมนูอาหารจากหลากหลายวัฒนธรรม (Fusion 
Food) 

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) นักศึกษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของตนเองอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
(2) นักศึกษาสามารถเลือกสรรวัตถุดิบที่ควรน ามาปรุงอาหารและเลือกอาหารที่ปรุงส าเร็จได้อย่าง

ปลอดภัย 
(3) นักศึกษารู้วิธีการปรุงอาหารได้หลากหลายด้วยความประณีต สวยงามและคุ้มค่า 
(4) นักศึกษารู้จักใช้ เก็บรักษา และบริโภคอาหาร รวมทั้งสามารถใช้ภาชนะรองรับอาหารได้อย่าง

คุ้มค่า ประณีตและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(5) นักศึกษาสามารถปรุงอาหารแบบผสมผสานอาหารหลากหลายวัฒนธรรม )Fusion Food) ได้

อย่างสร้างสรรค์ 
 
GEN 301  การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 3 (3-0-6) 
 (Holistic Health Development) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม เพ่ือให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี โดยเน้นการส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและจิตองค์ประกอบของสุขภาพที่ดี ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพการ
ดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ โภชนาการ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สุขนามัย การพัฒนาสมรรถนะทางกาย
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การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพจิตใจและอารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต การฝึกสติ 
สมาธิ และการท าความเข้าใจชีวิตการด าเนินชีวิตอย่างบุคคลที่มีสุขภาพดีตามนิยามของ WHO และข้อมูลการ
ตรวจสุขภาพท่ัวไปและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาสุขภาพ ทั้งในด้านโภชนาการ การออก

ก าลังกาย และสุขภาวะทางจิต เพื่อสุขภาพที่ดี 
(2) นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ใช้ในการดูแลสุขภาพมาใช้ในการออกแบบการดูแลสุขภาพ

ของตนเองได้ถูกต้อง 
(3) นักศึกษามีสภาวะทางร่างกายที่ดีข้ึนจากการปฎิบัติตามแผนการดูแลร่างกายที่ออกแบบไว้อย่าง

เหมาะสมกับบริบทของแต่ละบุคคล 
 
2. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
GEN 211  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) 
              (The Philosophy of Sufficiency Economy) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย ปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ผ่านมา เหตุผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทย แนวคิด ความหมาย และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใน
ระดับบุคคล ชุมชน องค์กร และประเทศ  รวมไปถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษาตามโครงการ
พระราชด าริ  

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) นักศึกษาเข้าใจความหมายและสามารถระบุจุดอ่อนและจุดแข็งของการประยุกต์ใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
(2) นักศึกษาเข้าใจความส าคัญของกระแสการพัฒนาโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะการ

พัฒนาทางเลือก  
(3) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ สะท้อน และแยกแยะ ระหว่างหลักการและความเป็นจริง ตาม

หลักการ 3 ห่วง อันได้แก่ การรู้จักพอประมาณ การมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี รวมทั้ง 2 
เงื่อนไข อันได้แก่ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม 

(4) นักศึกษาสามารถหาทางออกในการเผชิญหน้ากับวิกฤติระดับบุคคล ระดับเครือข่าย ระดับโลก 
โดยการประยุกต์แนวคิดต่าง ๆ เข้ากับแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

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

รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาทางด้านจิตใจ ให้เป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคง ดีงาม มีความสุข 
ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาทางด้านปัญญาเพ่ือให้เข้าถึงสัจธรรมของชีวิต โดยผ่านกระบวนการ
ปฏิบัติสมาธิภาวนาตามหลักมหาสติปัฏฐาน 4  ป็นกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือ(หมวดกายานุปัสสนา) ซึ่งเ
ปฏิบัติ (Learning by doing) การบรรยายเกี่ยวกับสมาธิ เช่น ประโยชน์ของสมาธิ การน าสมาธิไปใช้ในชีวิต 

ประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการท างาน ความแตกต่างระหว่างสมถะและวิปัสสนา และการบรรยาย
ธรรมะในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ประสบ
ผลส าเร็จในชีวิตและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

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

คุณประโยชน์ขึ้นมา และท าให้เข้มข้นแข็งแรง พร้อมกับลดละก าจัดกิเลส ได้แก่ ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ฯลฯ ให้เบาบางไป 

(2) นักศึกษาเห็นประโยชน์ของการฝึกสมาธิ ตั้งใจเรียนรู้และฝึกฝนการท าสมาธิภาวนาอย่างจริงจัง
จนมีสมาธิที่พัฒนาขึ้นอย่างได้ผลจริง 

(3) นักศึกษาเข้าใจหลักธรรมค าสอนว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นสากล สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

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

(5) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของชีวิต เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม มีความมุ่งมั่นที่จะ
ประกอบแต่กุศลกรรมและหลีกเลี่ยงอกุศลกรรมทั้งหลาย มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพ้ืนฐาน มี
จรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพ 

(6) นักศึกษามีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ มีความอดทน อดกลั้น และ
ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและบุคคลรอบข้างที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง  

(7) นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยสามารถสื่อสาร รับฟังความคิดเห็น และแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนในทีม เพ่ือให้สามารถด าเนินงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ 

 

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

วิชานี้เป็นการศึกษาประเด็นทางจริยธรรมและสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เรียน
จะต้องศึกษาทฤษฎีจริยธรรมเบื้องต้นของตะวันตกและตะวันออก ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้การประยุกต์ใช้ทฤษฎี
เหล่านี้กับกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบัน และจะต้องวิเคราะห์วิจารณ์บทบาทของนักวิทยาศาสตร์ เพ่ือจะ
ได้เกิดความเข้าใจต่อความซับซ้อนในประเด็นทางจริยธรรมซึ่งนักวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพด้านต่าง  ๆ ก าลัง
ประสบอยู่ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้กรณีศึกษา การวิเคราะห์และการวิจารณ์ในห้องเรียน จุดมุ่งหมายของ
วิชานี้คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความเข้าใจต่อความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถให้ความหมายและก าหนดมาตรฐานจริยธรรมของตนเองซึ่งพัฒนาขึ้น
จากการวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกันจากทัศนะต่าง ๆ ได ้

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักการเบื้องต้นของทฤษฎีทางจริยศาสตร์ 
(2) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาทางจริยธรรมในบทบาทของนักวิทยาศาสตร์ 
(3) นักศึกษาสามารถให้ความหมายและก าหนดมาตรฐานจริยธรรมของตนเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการ

วิพากษ์วิจารณ์ร่วมกันจากทัศนะต่าง ๆ ได้ 
 
GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ 3 (2-2-6) 

(Personality Development and Public Speaking) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

วิชานี้มีวัตถุประสงค์จะพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดในที่สาธารณะของผู้เรียน โดยพัฒนา
คุณลักษณะและทักษะที่ส าคัญดังนี้ กิริยาท่าทาง การแต่งกาย  และมารยาททางสังคม  จิตวิทยาในการสื่อสาร 
การใช้ภาษาทั้งภาษาพูดและภาษากาย การอธิบายและให้เหตุผล แสดงความคิดเห็น เจรจา และชักชวนโน้ม
น้าวจิตใจผู้อ่ืนได้ การน าเสนองานและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) นักศึกษาเข้าใจถึงบุคลิกภาพจากทฤษฎีบุคลิกภาพต่าง ๆ เพ่ือปรับบุคลิกภาพของตนเองให้

สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรมอันดีงาม 
(2) นักศึกษาสามารถปรับกิริยาท่าทาง การแต่งกาย และเข้าใจมารยาททางสังคมต่าง ๆ ได้ 
(3) นักศึกษาเข้าใจถึงจิตวิทยาการสื่อสาร และสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
(4) นักศึกษาสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ในการน าเสนองาน และการพูดในที่สาธารณะ 
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GEN 412 ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนนิชีวิตและการท างาน  3 (3-0-6) 
 (Science and Art of Living and Working) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การใช้ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินชีวิตและการท างาน บุคลิกภาพและการแสดงออกทางสังคม 
ความฉลาดทางอารมณ์ การคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ คุณค่าชีวิต การพัฒนา
ตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การสร้างสุขภาวะให้กับชีวิตและการท างาน ศิลปะในการท างาน
อย่างมีความสุขและศิลปะในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินชีวิตและการท างาน 
(2) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความส าคัญของบุคลิกภาพและการแสดงออกทางสังคม 
(3) นักศึกษาสามารถควบคุมอารมณ์และการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 
(4) นักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในการด าเนินชีวิตและการท างาน 
(5) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์วิธีการท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

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

รายวิชานี้แบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 2  ส่วน ส่วนแรกรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนโดยส านักงาน
วิชาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์ ส่วนที่สองรับผิดชอบโดยภาควิชาที่เป็นผู้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

ส่วนที่ 1   แนะน า ให้ความรู้เบื้องต้น สร้างความเข้าใจ และเชื่อมโยงประเด็นด้านสังคม วัฒนธรรม 
และภาษา รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย การประยุกต์น าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาท่ามกลางความ
หลากหลายทางแนวคิดและวัฒนธรรม รวมไปถึงการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคม การสร้างเครือข่าย การ
สร้างความเข้าใจลักษณะและแนวโน้มของสังคมไทยร่วมสมัย (15 ชั่วโมง) 

The class will give an introduction and orientation to Thailand.  The course provides 
students with perception of Thailand focusing on culture, society and language. The structure 
of the course will be able to assist students to appreciate being in Thailand comparatively 
and also make connections with the broader field of features and trends of contemporary 
Thai society . 
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ส่วนที่ 2   นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์หรือศาสตร์วิชาต่าง 
ๆ ในส่วนที่สองของวิชานี้ประกอบไปด้วยการบรรยาย การอภิปราย หรือโครงการขนาดเล็ก ที่เกี่ยวกับบริบท
ของสังคมไทยร่วมสมัยโดยนักศึกษาสามารถน าความรู้ทางวิชาการมาแก้ไขปัญหาในสังคม (15 ชั่วโมง( 

Students are expected to engage in scientific, engineering challenges or in other 
technical field of choice.  This part of the course consists of lectures, discussions and/or mini 
projects related to the context of Thailand and contemporary issues where students apply 
their scientific knowledge to tackle the given problems. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) นักศึกษาเข้าใจที่มาและความหมายของสังคมวัฒนธรรมไทย 
(2) นักศึกษาสามารถสร้างกระบวนการเชื่อมโยงความเข้าใจระหว่างสังคมวัฒนธรรมไทยและบริบท

เหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศ 
(3) นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสังคมวัฒนธรรมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
(4) นักศึกษาตระหนักถึงการมีแนวคิดและวัฒนธรรมที่หลากหลายในประเด็นหัวข้อเดียวกัน 

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

การเรียนรู้ เกี่ยวกับภัยพิบัติเป็นสหวิทยาการในการน าเอาความรู้ทางเทคนิคและความรู้ทาง
สังคมศาสตร์มาร่วมกันใช้ติดตามสถานการณ์ภัย ประเมินความเสี่ยง วางแผนรับมือและการลดผลกระทบบน
ฐานของการร่วมมือกันบน "กรอบการท างานข้ามหน่วยงานในการรับมือวิกฤติ"  ที่ประกอบด้วย 4Cs คือ การ
เข้าใจรับรู้ถึงภัย (cognition) การสื่อสาร (communication) การประสานงานร่วมมือกันจัดการภัย 
(coordination) และการควบคุมภัย (control) ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ด้วยความยืดหยุ่นในภาวะที่มีความซับซ้อน โดยมีความเข้าใจทั้งเทคโนโลยีและระบบสังคมที่
เชื่อมโยงกัน ปรับตัวได้เมื่อภัยพิบัติมีความถี่และความรุนแรงเพ่ิมขึ้น 

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติ มีความรู้เกี่ยวกับการรับมือภัย

พิบัติ ตั้งแต่ระดับบุคคลเกี่ยวกับทักษะการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ ความรู้ระดับชุมชนใน
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ความรู้ระดับท้องถิ่น -ไปจังหวัดในวงจรการบริหารจัดการสาธารณภัย 
จนถึงความรู้ระดับประเทศเกี่ยวกับองค์กร กฎหมายที่เก่ียวข้อง และระบบการให้ความช่วยเหลือ
ของประเทศไทย 

(2) นักศึกษามีทักษะในการวิเคราะห์ความเสี่ยง มีทักษะในการสื่อสาร ในการสร้างความร่วมมือและ
การปรับตัวกับภัยพิบัติ 

(3) นักศึกษามีความตระหนักในการลดความเสี่ยงจากภัยต่าง ๆ ที่มีโอกาสจะเผชิญได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
GEN 224  เมืองน่าอยู่ 3 (3-0-6) 
 (Liveable City) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รายวิชานี้มุ่งเน้นแนวคิดในการท าความเข้าใจและสร้างความตระหนักต่อสภาพปัญหาของเมือง ความ
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมที่ด ารงอยู่ในเมือง และแนวทางในการสร้างเมืองน่าอยู่ที่จะมีส่วนสนับสนุน
ให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีทัศคติและความตระหนักต่อการมีส่วนร่วมกับ
ปัญหาของเมืองในฐานะพ้ืนที่การใช้ชีวิต รวมถึงทัศนคติในการสร้างประโยชน์ส่วนรวมต่อสังคม และความเป็น
เมืองในการตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและยอมรับความหลากหลายทางสังคม นอกจากนี้ รายวิชานี้มี
แนวคิดในการสร้างความเข้าใจและความตระหนักต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน 2030 (Sustainable 
Development Goals-SDGs 2030) ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งที่มีความส าคัญท้ังในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ 
และมหาวิทยาลัย 

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

ปัญหาตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลจนถึงระดับโครงสร้างทางสังคม 
(2) นักศึกษาเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ในแต่ละสภาพปัญหาของ

เมืองกับผลกระทบในชีวิตประจ าวัน  
(3) นักศึกษาสามารถสื่อสารสร้างความร่วมมือในชั้นเรียน และมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนต่าง ๆ ในเมือง

เพ่ือสร้างความร่วมมือในการวิเคราะห์และเสนอทางออกต่อปัญหาของเมือง  
(4) นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับเพื่อนในการระดมความคิด รับฟังความคิดเห็น แก้ปัญหาและ

สร้างชิ้นงานเพ่ือการบรรลุเป้าหมายในการสร้างชิ้นงานจากการประยุกต์ประสบการณ์และความรู้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

(5) นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาของเมืองและเห็นคุณค่าในการร่วมมือกันจัดการกับปัญหาของเมือง 
(6) นักศึกษามีวินัยในตนเองและค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและคนรอบข้างที่อาจเกิดจากการกระท า

ของตนเอง 
 
GEN 225  การเขียนบันทึกสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง 3 (1-4-4) 
 (Reflective Journal Writing for Self-Improvement) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้เป็นการพัฒนาทักษะการเขียนที่น าเอาประสบการณ์ในสถานประกอบการมาเป็นหัวข้อ
สะท้อนคิดโดยมุ่งเน้นความส าคัญของทักษะทางสังคมที่สอดแทรกอยู่ในการท างานเฉพาะวิชาชีพ และพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินคุณลักษณะทางสังคมของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการท างาน เครื่องมือใน
การวิเคราะห์คุณลักษณะได้มาจากการประเมินตนเองและการประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือ
สายบังคับบัญชา บันทึกการสะท้อนคิดนี้จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้จุดแข็งและจุดอ่อนในทักษะทางสังคมของ
ตนเอง การประเมินรอบด้านโดยตนเองและบุคคลรอบข้างจะช่วยสร้างผู้เรียนให้สามารถพัฒนาทักษะและนิสัย
ของตนเองได้อย่างถูกต้อง 

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

ด้วยรูปแบบการบันทึกสะท้อนการคิด และการเขียนรายงานสรุปผล 
(2) นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ และรู้จักน าเอาความคิดเห็นของผู้อ่ืนมาเป็นองค์ประกอบส าคัญใน

การประเมินตนเอง  
(3) นักศึกษาเข้าใจความส าคัญการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และการจัดการอารมณ์ของตนเองใน

การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
GEN 321  ประวัติศาสตร์อารยธรรม 3 (3-0-6) 
 (The History of Civilization)  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาเก่ียวกับต้นก าเนิดและพัฒนาการของมนุษย์ใน 5 ยุคได้แก่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคโบราณ ยุค
กลาง ยุคทันสมัย และยุคปัจจุบัน โดยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต พฤติกรรม การศึกษาจะเน้น
เหตุการณ์ส าคัญซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่ส่งผลในทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิดจาก
ค่านิยมและทัศนคติที่สัมพันธ์กับขนบธรรมเนียม ความเชื่อ และนวัตกรรม รวมถึงความสามารถในการสื่อสาร
ผ่านงานศิลปะและวรรณกรรมในมุมมองที่หลากหลายจากยุคสมัยต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน 

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อน

ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน 
(2) นักศึกษาสามารถน าความรู้ทางประวัติศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต พฤติกรรม ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 
(3) นักศึกษาสามารถสื่อสารผ่านงานศิลปะและวรรณกรรมในมุมมองที่หลากหลายจากยุคสมัยต่าง ๆ

จนถึงปัจจุบัน 
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GEN 421  สังคมศาสตร์บูรณาการ 3 (3-0-6) 
 (Integrative Social Sciences) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

วิชานี้เป็นการบูรณาการเนื้อหาวิชาหลักทางสังคมศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย และด้านสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมประเด็นทางสังคมท่ีได้รับความสนใจ
ในปัจจุบัน อาทิเช่น ปัญหาด้านความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ปัญหาการกระจายทรัพยากร ปัญหาความไม่ม่ันคง
ทางการเมือง และปัญหาความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) นักศึกษาเข้าใจความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ซึ่งเหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
(2) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมศาสตร์ในปัจจุบันได้ 
(3) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นทางสังคมศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคมวัฒนธรรม 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย และด้านสิ่งแวดล้อม 
(4) องในประเด็นนักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเ ทางสังคมศาสตร์ ที่นักศึกษาสนใจได้  

 
4. กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ 
GEN 232  การวิจัยและนวัตกรรมบนฐานชุมชน 3 (3-0-6) 
 (Community Based Research and Innovation) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้มุ่งเน้นผู้เรียนรู้จักชุมชนและนวัตกรรมชุมชน เรียนรู้วิธีการสร้างงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์
และกระบวนการออกแบบโครงงานนวัตกรรม โดยใช้ชุมชนบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเป็น Social lab 
ส าหรับการเรียนรู้และหาโจทย์วิจัยที่เป็นปัญหาจริงของชุมชน เรียนรู้การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์ความส าคัญ ข้อดีข้อเสีย คุณค่า/มูลค่า และงบประมาณรายได้ต้นทุน 
เรียนรู้กระบวนการสร้างและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม การออกแบบโครงงานอย่างสร้างสรรค์และเน้น
การสร้างคุณค่างานวิจัย วิธีการสืบค้นข้อมูล การเขียนข้อเสนอโครงงาน และส่วนท้ายเป็นการน าเสนอ
โครงงาน ผ่านกิจกรรมในลักษณะ Pitching (การน าเสนอเพ่ือขายผลงานกับผู้ลงทุน) และโปสเตอร์  

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาและสร้างประโยชน์กับ 

Social Lab ของมหาวิทยาลัย  นักศึกษา และได้เรียนรู้ชุมชนและนวัตกรรมชุมชนหลากหลาย
จากทั่วประเทศ  

(2) นักศึกษาสามารถเข้าใจวิธีคิดกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์และสร้างคุณค่างานวิจัยนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพ่ือชุมชน 

(3) นักศึกษาสามารถประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหา
แนวทางแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายและ
ผู้ใช้งาน  

(4) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความส าคัญ ข้อดีข้อเสีย คุณค่า/มูลค่า และงบประมาณรายได้ต้นทุน 
เรียนรู้การเขียนข้อเสนอโครงงาน การน าเสนอผลงานเพ่ือขอทุนสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้ให้ทุน โดยวิชานี้เปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสลงพื้นที่จริง เชิญผู้มีความรู้ตรงสาขาให้
ค าปรึกษา และเปิดเวทีเชิญผู้ใช้งานและผู้ส่วนได้ส่วนเสียอื่นเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอโครงงานของ
นักศึกษา 

 
GEN 331  มนุษย์กับการใช้เหตุผล  3 (3-0-6) 
 (Man and Reasoning) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้มุ่งสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผล หลักการแสวงหาความรู้แบบอุปนัยและนิร
นัยการใช้เหตุผลของคนในโลกตะวันออกและตะวันตก กรณีศึกษาการใช้เหตุผลในด้านต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด ารงชีวิต 

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นต่อการใช้เหตุผล 
(2) นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการใช้เหตุผล และสามารถท่ีจะใช้เหตุผลได้อย่างเหมาะสม 
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GEN 332 การเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-6)
 (Science Storytelling)   
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

วิชานี้เน้นการพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการจับประเด็น การเรียบเรียงล าดับความคิด และเทคนิคการน าเสนออย่างสร้างสรรค์ใน
รูปแบบที่หลากหลาย 

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) นักศึกษามีความรู้ในด้านการสื่อสารสาระทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังประเภทต่าง ๆ 

และน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพ่ือการสื่อสาร 
(2) นักศึกษาสามารถเข้าใจและจับประเด็นทางวิทยาศาสตร์ เข้าใจถึงเจตนาของผู้ส่งสาร และวิพากษ์

ข่าวสารที่ต้องการสื่อได้ 
(3) นักศึกษามีวิธีการสื่อสารที่แตกต่าง สร้างสรรค์ เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ 
(4) นักศึกษามีความสามารถในการผลิตชิ้นงานหรือสื่อเผยแพร่ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้ง

ยังสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และผลิตผลงานเพ่ือการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 

(5) นักศึกษาสามารถก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารและน าเสนอประเด็นการสื่อสารให้เหมาะกับ
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) นักศึกษารับฟังและท าความเข้าใจกับความคิดของผู้ส่งสารได้ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะ
ทีมงานที่ดี มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ลานของกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นผู้ร่วมงาน 

(7) นักศึกษามีความตระหนักในการน าความรู้ทางวิทยาศาตร์ในศาสตร์ของตนมาช่วยตอบโจทย์สังคม
ได้อย่างเหมาะสม 

 
5. กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม 
GEN 242  ปรัชญาจีนกับการด าเนินชีวิต 3 (3-0-6) 
 (Chinese Philosophy and Ways of Life) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

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

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) นักศึกษาตระหนักรู้ถึงความส าคัญของจีนในปัจจุบัน สามารถท าความเข้าใจเนื้อหาโครงสร้างของ

ปรัชญาแนวคิดแบบจีนในภาพรวม อันจะเป็นการเปิดมิติต่อการท าความเข้าใจจีนในยุคเก่าและ
ยุคใหม่ ตลอดจนสามารถเทียบเคียงโครงสร้างพัฒนาการวิธีคิดกับสังคมไทยได้อย่างแยบยล 

(2) นักศึกษาสามารถเข้าใจหลักวิธีคิด กลไกของการคิดอันก่อตัวมาจากพ้ืนฐานการสั่งสมของ
ประสบการณ์ และสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนที่เป็นต้นตอของพฤติกรรมอันก่อให้เกิดปัญหา
ได้ 

(3) นักศึกษาสามารถคิด พูด และท าสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมีหลักการและมีความมั่นใจ โดย
สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ด้านการพูด การเขียน และการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
อันจะเป็นหลักในการพัฒนาตนให้สมบูรณ์พร้อมต่อโอกาสต่าง ๆ รอบตัวมากยิ่งขึ้น 

(4) นักศึกษาสามารถปรับทัศนคติของตนต่อการศึกษาเล่าเรียน เพ่ือให้เกิดความสุขใน 
 
GEN 341 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 3 (3-0-6) 

(Thai Indigenous Knowledge) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยในแง่มุมต่าง  ๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์  เพื่อให้เกิดการรับรู้คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองในท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถชี้ให้เห็นได้ว่าการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองว่าเป็นกระบวนการที่
เกิดข้ึนได้ตลอดชีวิต  สร้างทักษะวิธีในการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง    

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) นักศึกษาเข้าใจความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
(2) นักศึกษาเข้าใจรับรู้คุณค่าและตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(3) นักศึกษาสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 

 
GEN 441  วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 3 (2-2-6) 
 (Culture and Excursion) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

วิชานี้มีเนื้อหามุ่งให้ผู้เรียนรู้จักวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมทั้งภายในและต่างประเทศ 
วิถีชีวิต ที่หลากหลาย โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้รวมทั้งการใช้ภาษาในการสื่อสารและการ
บริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยว 

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) นักศึกษามีความเข้าใจความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในรูปของวิถีชีวิต 
(2) นักศึกษาสามารถน าเสนอรูปแบบและอธิบายโครงสร้างขององค์ประกอบทางวัฒนธรรมได้ว่า

สัมพันธ์กัน บสังคมรอบข้างอย่างไร มีผลกระทบอย่างไรกั  
(3) นักศึกษาสามารถน าเสนอภาพและฝึกการเขียนแสดงความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่ตนเองได้

เดินทางไปสัมผัสมาได้ 
(4) นักศึกษาสามารถระบุความแตกต่างระหว่างการเดินทางและการท่องเที่ยวได้ 

 
6. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ 
GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 (3-0-6) 
 (Technology and Innovation for Sustainable Development) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนและ
ผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย์ รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ เครื่องมือส าหรับการสังเคราะห์และพัฒนา
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมฐานปัญญา ตลอดจน 
จริยธรรมในการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) นักศึกษาอธิบายถึงบทบาทและความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีต่อการพัฒนาใน

บริบทต่าง ๆ ได้ 
(2) นักศึกษาอธิบายถึงความส าคัญของแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Development) ได้ 
(3) นักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องมือ เทคนิค และกระบวนการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งผล

ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 
 
GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ 3 (3-0-6) 
              (Managerial Psychology) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาและการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ซึ่งรวมถึงปัจจัยทาง
จิตวิทยาที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการท างานของมนุษย์ ได้แก่ ทัศนคติ การสื่อสาร อิทธิพลของสังคมและ
แรงจูงใจ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ความขัดแย้ง การบริหารความ
ขัดแย้ง พฤติกรรมผู้น าและความมีประสิทธิภาพขององค์การ 

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวพ้ืนฐานเกี่ยวกับจิตวิทยา และจิตวิทยาการจัดการ 
(2) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์อธิบายแนวทางในการแก้ปัญหาพฤติกรรมการท างานที่เกิดขึ้นและ

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาบุคคลเพ่ือให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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(3) นักศึกษาสามารถน าความรู้เกี่ยวกับหลักการทางจิตวิทยาในเรื่องการจูงใจและการจัดการ
พฤติกรรมมาประยุกต์ใช้ต่อการด าเนินชีวิต และการท างาน 

 
7. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
LNG 250 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 (Thai for Communication and Careers) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารและภาษาเพ่ือการสื่อสาร ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการฟังและการ
พัฒนาทักษะการฟัง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่านและการพัฒนาทักษะการอ่าน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
พูดและการพัฒนาทักษะการพูด ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียนและการพัฒนาทักษะการเขียน การ
ประยุกต์ใช้ทักษะการฟัง การอ่าน การพูด การเขียนเพื่องานอาชีพ 

General knowledge of communication and language for communication, basic 
knowledge of listening and developing listening skills, basic knowledge of reading and 
developing reading skills, basic knowledge of speaking and developing speaking skills, basic 
knowledge of writing and developing writing skills, application of listening, reading, speaking 
and writing skills for careers. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) บอกองค์ประกอบของการสื่อสารและข้อบกพร่องในการสื่อสารได้ 
(2) ฟังเพ่ือวิเคราะห์ ตีความ และสรุปประเด็น จากเรื่องที่ก าหนดได้ 
(3) พูดเล่าเรื่องตามหัวข้อที่ก าหนดให้ได้ 
(4) อ่านจับใจความส าคัญจากข้อความที่ก าหนดให้ได้ 
(5) เขียนขยายประโยคใจความส าคัญเป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์ได้ 
(6) สามารถเข้าใจองค์ประกอบ บทบาทและหน้าที่ของการจัดการประชุม และสามารถจัดการประชุมได้ 
(7) มีจริยธรรมในการคัดลอกงานเขียนของผู้อ่ืนมีวินัยในการเข้าเรียนและการส่งงานตามเวลาที่ก าหนด

โดยไม่คัดลอก 
 
LNG 251 ทักษะการพูดภาษาไทย 3 (3-0-6) 
 (Speaking Skills in Thai) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารและการพูด การพูดเล่าเรื่อง การสัมภาษณ์เพ่ือสมัครงาน การพูด
แสดงความคิดเห็น และการอภิปราย 

General knowledge of communication and speaking, narrative, job interview, giving 
opinions and discussion. 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) บอกองค์ประกอบของการสื่อสารและการพูด ความส าคัญของการพูด และอุปสรรคของการ

สื่อสารได้ 
(2) เรียนรู้หลักการพูดประเภทต่าง ๆ และเลือกใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมกับการพูดในแต่ละประเภท 

เช่น การพูดเล่าเรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น และการอภิปราย   
(3) เขียนโครงเรื่องบทพูดประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น การพูดเล่าเรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น และการ

อภิปราย   
(4) พูดประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น การพูดแนะน าตัว การพูดเล่าเรื่อง การตอบค าถาม

สัมภาษณ์งานรายบุคคล การพูดเพ่ือแสดงความคิดเห็น และการอภิปราย 
(5) มีวิจารณญาณในการพูด และความรับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
(6) มีวินัยในการเข้าเรียนและการส่งงานตามเวลาที่ก าหนดโดยไม่คัดลอก 

 
LNG 252 ทักษะการเขียนภาษาไทย 3 (3-0-6) 
 (Writing Skills in Thai) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการเขียน การใช้ค าและประโยค การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด การเขียนโครง
เรื่อง การเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความ และการเขียนบทความประเภทต่าง ๆ  

Basic knowledge of writing, using words and sentences, describing ideas, outline writing, 
paragraph writing, essay writing and different types of articles writing. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) เขียนสะกดค าได้อย่างถูกต้อง           
(2) บอกข้อบกพร่องของการใช้ภาษาในงานเขียนได้ 
(3) เรียนรู้หลักการเขียนประเภทต่าง ๆ และเลือกใช้ภาษาเพ่ือถ่ายทอดความคิดได้อย่างสร้างสรรค์

เหมาะสมกับบริบทในการเขียน เช่น ย่อหน้า เรียงความ บทความแสดงความคิดเห็น และ
บทความเชิงวิชาการ 

(4) เขียนโครงเรื่องการเขียนประเภทต่าง ๆ ตามหัวข้อที่ก าหนดให้หรือตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจได้ 
เช่น ย่อหน้า เรียงความ บทความแสดงความคิดเห็น และบทความเชิงวิชาการ 

(5) เขียนการเขียนประเภทต่าง ๆ ตามหัวข้อที่ก าหนดให้หรือตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจได้ เช่น ย่อ
หน้า เรียงความ บทความแสดงความคิดเห็น และบทความเชิงวิชาการ  

(6) มีจริยธรรมในการคัดลอกงานเขียนของผู้อ่ืน 
(7) มีวินัยในการเข้าเรียนและการส่งงานตามเวลาที่ก าหนดโดยไม่คัดลอก 
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LNG 328 การแปลเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
 (Basic Translation)  
 วิชาบังคับก่อน :  LNG 220 Academic English หรือ LNG 222 Academic Listening 
and Speaking in International Contexts 

ทฤษฎีและกระบวนการแปล วิธีการแปล ประเด็นทางวัฒนธรรมและศิลปะในการแปล ปัญหาในการ
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ปัญหาในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หลักการและการฝึกแปลแบบ
ดั้งเดิม งานแปลและโครงงานแปล เครื่องมือแปลอัตโนมัติ สัมมนาปัญหาในการแปลและแนวทางแก้ไข  
ทิศทางการแปลในปัจจุบัน 

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) Read with a large degree of independence, adapting style and speed of reading 

to different texts and purposes. 
(2) Translate the text read from English into Thai, using appropriate language in 

relation to the purpose of the text translated including idioms, expressions, 
proverbs and sayings. 

(3) Has a broad active reading vocabulary, and can choose appropriate meanings 
when translating from Thai into English. 

(4) Quickly identify the content and relevance of news items, articles and reports on 
a wide range of professional topics for their translation work. 

(5) Understand in detail a wide range of lengthy, complex texts likely to be 
encountered in social, professional or academic life, then appropriately translate 
those texts into Thai. 

(6) Appropriately translate Thai sentences into English using accurate sentence 
structures and grammar including accurate word choice. 

(7) Appropriately translate Thai texts into English using accurate sentence structures 
and grammar including accurate word choice, expressions and idioms. 
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LNG 329 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (0-6-6) 
 (English Through Independent Learning) 
 วิชาบังคับก่อน :  LNG 220 Academic English หรือ LNG 222 Academic Listening 
and Speaking in International Contexts 

ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง   ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง   การใช้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  การรายงานประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษและรับความคิดเห็นจากอาจารย์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) Identify effective ways of learning and selecting appropriate learning strategies. 
(2) Manage their learn experience independently. 
(3) Have responsibility and conform to ethical standards. 

 
LNG 330 การเรียนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ 3 (3-0-6) 
 (Experience-based English Learning)  
 วิชาบังคับก่อน : LNG 220 Academic English หรือ LNG 222 Academic Listening 
and Speaking in International Contexts 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอ่ืน  หรือ
เทียบโอนประสบการณ์จากการฝึกงาน และ/หรือโครงการแลกเปลี่ยน โดยนักศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษ และประสบการณ์การเรียนรู้ 

The course is for transferring credits from other institutions or internship experience. 
Students are required to show evidence of their English learning, use and experience. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) Have more chances to practice English language in particular context. 
(2) Have more awareness and understand culture through learning experiences. 
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LNG 332 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 (Business English)  
 วิชาบังคับก่อน :  LNG 220 Academic English หรือ LNG 222 Academic Listening 
and Speaking in International Contexts 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจและเพ่ือฝึกฝน
ให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการงานอาชีพในอนาคต
เนื้อหารายวิชาเกี่ยวข้องกับส านวนภาษาที่ใช้ในธุรกิจ เช่น การโทรศัพท์ การเข้าสังคม การประชุม การเจรจา
ต่อรอง การบริการลูกค้า การตอบค าถามสัมภาษณ์และการจัดการเอกสารทางธุรกิจ รายวิชานี้ยังเน้นเรื่องการ
สื่อสารและการตระหนักในเรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  

This course aims to broaden students’ knowledge about business communication and 
to train students in basic communication skills in English to prepare them for their future 
careers.  The course emphasizes functional language in business contexts including 
telephoning, socializing, giving presentations, meeting, negotiating, providing customer service, 
and dealing with job interview questions and business documents.  The course also focuses 
on communication and awareness about intercultural communication. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) Write business letters informing ideas, checking information and ask about or 

explain problems with reasonable precision. 
(2) Communicate orally in English, and maintain a conversation or discussion on 

familiar topics e.g., telephoning, socializing, giving presentations, meeting, 
negotiating, providing customer service, and dealing with job interview questions 
and business documents. 

(3) Be aware of cultural differences, and take some initiatives in a conversation 
regarding company cultures. 

(4) Carry out an effective, fluent interview, departing spontaneously from prepared 
questions. 

 
LNG 333 ภาษาอังกฤษเพื่องานชุมชน  3 (3-0-6) 
 (English for Community Work)       
 วิชาบังคับก่อน :  LNG 220 Academic English หรือ LNG 222 Academic Listening 
and Speaking in International Contexts 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการท างานเพ่ือชุมชน นักศึกษาจะได้
ท าโครงงานในสถานการณ์จริง โดยใช้ภาษาอังกฤษเขียนโครงงานเพ่ือขอรับทุน นอกจากนี้รายวิชายังมุ่งให้
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ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจในการสื่อสาร สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ทักษะชีวิตและเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้จะมีการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ในการติดต่อสื่อสารและสร้างปฏิสัมพันธ์ทั้งในและนอกห้องเรียน 

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) Produce a proposal which follows standard conventions. 
(2) Produce a report which follows standard conventions. 
(3) Appropriately deal with questions relevant to their project. 
(4) Produce clear, smoothly flowing, well-structured presentations, showing 

controlled use of organizational patterns, connectors and cohesive devices. 
(5) Write reflections appropriately, reflecting the learning experiences gained from 

their projects in terms of community understanding, problem-solving skills, 
negotiation skills, planning and implementing the project. 
  

LNG 421 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 3 (3-0-6) 
 (Critical Reading) 
 วิชาบังคับก่อน : LNG 120 General English และ LNG 220 Academic English หรือ
LNG 221 Academic English in International Contexts และ LNG 222 Academic Listening 
and Speaking in International Contexts 

วิชานี้เน้นให้ผู้เรียนศึกษากระบวนการอ่านในระดับที่สูงกว่าระดับความเข้าใจ  นักศึกษาต้องสามารถ
พิจารณาและประเมินงานที่ อ่านได้ สามารถระบุจุดแข็งและความหมายเชิงลึกของงาน เขียนซึ่งเป็น
ภาษาอังกฤษ   นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนการอ่านเพ่ือหา จุดอ่อนและข้อบกพร่องของบทความ และตระหนัก
ถึงกลยุทธ์และวิธีการที่ผู้แต่งใช้ในงานเขียนประเภทต่าง ๆ เพ่ือสังเกตและแยกแยะอคติที่แฝงมาในงานเขียน  
และสามารถน าทักษะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในบริบททางวิชาการและชีวิตจริง 

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) Develop critical thinking skills through readings. 
(2) Identify the lines of logic and argument of the issues presented in the texts. 
(3) Identify and evaluate facts and opinions of the reading texts. 
(4) Recognise and analyse strategies and styles the author uses in different types of texts. 
(5) Evaluate the texts by identifying their strengths and weaknesses. 

 
LNG 422 สุนทรียะแห่งการอ่าน 3 (3-0-6) 
 (Reading Appreciation) 
 วิชาบังคับก่อน :  LNG 220 Academic English หรือ LNG 222 Academic Listening 
and Speaking in International Contexts 

หลักและวิธีการอ่าน การอ่านเอาเรื่องและใจความ การอ่านเชิงวิจารณ์ การอ่านสื่อและงานเขียน
หลากหลายรูปแบบ เช่น สารคดี อัตชีวประวัติ สุนทรพจน์ เรื่องสั้น บทกวี นวนิยาย เน้นการพัฒนาความ
ซาบซึ้งในการอ่านและทักษะการคิดเชิงวิจารณ์   

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) Read texts for thorough comprehension 
(2) Develop critical thinking through readings 
(3) Understand various genres of texts and media 
(4) Understand and interpret profound meanings of vocabulary in context 

 
LNG 425 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 
 (Intercultural Communication) วิชาบังคับ 
 วิชาบังคับก่อน : LNG 120 General English และ LNG 220 Academic English หรือ
LNG 221 Academic English in International Contexts และ LNG 222 Academic Listening 
and Speaking in International Contexts 

หลักการสื่อสารเบื้องต้น แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ประเด็นทางการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสื่อสาร  การระบุปัญหาและประเด็นต่าง  ๆ ที่เกิดจากการสื่อสารระหว่าง
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วัฒนธรรม การใช้ภาษาและวัฒนธรรมในสื่อรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการสื่อสารออนไลน์ โดยผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Task-based และการทดลองท าโครงการวิจัยย่อย เพ่ือพัฒนาความเข้าใจเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับ
ทฤษฎีและกลยุทธ์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในสังคมทั่วไปและ ในการท างานสามารถอธิบายและ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการสื่อสารเพ่ือใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Basic principles of communication. Concepts of intercultural communication. How intercultural 
issues could affect elements in communication.  Identifying problems and issues in intercultural 
communication, the language and culture in the media, and computer- mediated intercultural 
communication through task-based activities and mock-up research projects.   Critical understanding of 
strategies used in intercultural communication for success in social and professional contexts.  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) Explain and apply communication theories for effective use English in intercultural settings. 
(2) Define ‘culture’ and utilise related theories to analyse communication styles and 

expectations of people from different cultures in different contexts. 
(3) Show understanding of one’s self and accept others. Be able to adjust one’s self 

to cultural differences for appropriate self expression. 
(4) Have responsibility and ethical awareness. 

 
วิชาหลัก 
PHY 105  ฟิสิกส์ท่ัวไปส าหรับนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 3 (3-0-6) 
 (General Physics for Industrial Education and Technology Students I) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของอนุภาค
ภายใต้อิทธิพลของแรง จะน าเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพลังงานกล ก าลัง และ งาน เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหา 
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการถ่ายเทพลังงานในรูปแบบของคลื่นกล สมบัติของสสารจะถูกสอนโดยแสดงให้เห็น
ถึงผลกระทบของความร้อนต่อสสาร 

The course aims to encourage students to learn and understand various types of motions 
of a particle under the influence of forces. The concepts of mechanical energy, power and work will 
be introduced to help solve the problems. Students will learn energy transfer in forms of mechanical 
waves. Properties of matter will be taught by demonstrating the effect of heat on the matter. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงต่อเวลา 
(2) นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการทางฟิสิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ กลศาสตร์ คลื่นและอุณหพล

ศาสตร์ และเสนอแนวคิดเพ่ือแก้ปัญหาทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 



 

 

100 
 

           มคอ.2 KMUTT 

MTH 111  แคลคูลัส 1  3 (3-0-6) 
 (Calculus I) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ลิมิต ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันเชิงพีชคณิตและฟังก์ชันเชิงอดิศัย การวาดกราฟ 
อัตราสัมพัทธ์ ลิมิตของรูปแบบยังไม่ก าหนด พิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์จ ากัดเขตและปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต เทคนิคการ
หาปริพันธ์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข การประยุกต์ของปริพันธ์ ความยาวของส่วนเส้นโค้งในระนาบ ปริมาตร
ของทรงตันที่ได้จากการหมุน พ้ืนที่ของพ้ืนผิวที่ได้จากการหมุน ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การหมุนแกน 

Limits.  Continuity of functions.  Derivatives of algebraic functions and transcendental 
functions.  Graph sketching.  Related rates.  Limit of indeterminate forms.  Polar coordinates. 
Definite integrals and indefinite integrals.  Techniques of integration.  Numerical integration. 
Application of integrals. Lengths of curves in the plane. Volumes of solids of revolution. Areas 
of surfaces of revolution. Improper integrals. Rotation of axes. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
(1) Solve problems and express mathematical ideas coherently in written form 

based on mathematical logic 
(2) Explain concepts in functions of one variable and calculate inverse functions, 

limits, derivatives, maxima and minima, and linear approximation 
(3) Explain concepts and how to use the theorems that apply specifically to 

continuous functions (intermediate value theorem, extreme value theorem) and 
to differentiable functions (chain rule, Rolle’s theorem, mean value theorem, 
l’Hˆopital’s rule) 

(4) Find anti-derivatives by using standard techniques 
(5) Explain how the Fundamental Theorem of Calculus can be used both to 

evaluate integrals and to define new functions, and determine their basic 
properties 

(6) Apply calculus concepts in related rates, minimum and maximum problems, 
graph sketching, area, and volume 

(7) Convert functions to polar coordinates system, sketch graphs and find areas 
under curve 
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CMM 122  วิยุตคณิต 3 (3-0-6)  
 (Discrete Mathematics) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

เซต ตรรกะและการพิสูจน์ ฟังก์ชันและความสัมพันธ์ อัลกอริธึม ระบบเลขและการการนับ ความ
น่าจะเป็น กราฟ ไดอะแกรมต้นไม้ ความสัมพันธ์ก่อก าเนิด ทฤษฏีกราฟและไดอะแกรมต้นไม้ โครงสร้างข้อมูล 
แบบจ าลองเครือข่าย วงจรคอมบิเนตอเรียลและพีชคณิตบูลีน กลจักรสถานะจ ากัด กลจักรสถานะอัตโนมัติ 
ไวยากรณ์และภาษา เรขาคณิตเชิงค านวณ  

Logic and proof, Set, Function and relation, Algorithm, Number theory, Counting 
Method and Probability, Metric and Vector, Recurrence relation, Graph and Tree theory, Data 
structure, Network Model, Combinatorial Circuit and boolean algebra, Finite state machine, 
finite state automata, grammar and languages, Computational geometry. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายหลักการทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 
(2) อธิบายวิธีการจัดการกับข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 
(3) แปลงปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้เป็นปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

 
CMM 320  ฟิสิกส์ของแสงและเสียง 3 (3-0-6) 
 (Light and Sound Physics) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ธรรมชาติของแสง คลื่นแสง การสะท้อน การหักเห ปรากฏการณ์ดรอปเปอร์ กระจกและเลนส์ การรบกวน 
ตะแกรงและเสปกตรัม โพลาร์ไลเซชัน แสงในรูปแบบอนุภาค โฟตอน การแผ่รังสีเนื่องจากอุณหภูมิ สี แบบจ าลองสี
ชนิดต่าง ๆ ภาพ กราฟิกส์และวิดีโอ การแบ่งนับภาพและผลกระทบ การบีบอัด การประมวลผลภาพ  

ธรรมชาติของเสียง ความเร็วของเสียงในตัวกลางต่างชนิด ปรากฏการณ์ดรอปเปอร์ส าหรับเสียง การ
วัดความดัง   การแบ่งนับเสียงและผลกระทบ การประมวลผลเสียง การบีบอัด MIDI 

Nature of light, Light wave, Light Phenomena, reflection, refraction, doppler effect, 
Mirror and Lens, Interference, Grating and Spectras, Polarization, Light as particles, photon, 
Thermal radiation, Color, Color Models, Image, graphics and video, Quantization and its effect, 
Image compression, Image processing 

Nature of sound, Sound speed in difference media, Droppler effect, Loudness 
measuring, Quantization and its effect, Sound compression, Sound synthesized, MIDI 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายถึงคุณลักษณะและธรรมชาติของแสง สี และเสียงได้อย่างเหมาะสม 
(2) อธิบายรูปแบบต่าง ๆ ของแสง สี และเสียงทางมัลติมีเดียได้อย่างเหมาะสม 
(3) อธิบายถึงปรากฏการณ์ของแสง สี และเสียงที่มีผลต่อวัตถุแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 

 
CMM 321  เรขภาพคณิต 3 (3-0-6) 
 (Graphics Mathematics)  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษากระบวนและท าความเข้าใจต่อกระบวนการต่าง ๆ ในการสร้างภาพและวัตถุเชิงเรขาคณิตโดย
การใช้คอมพิวเตอร์ เรียนรู้ถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของกระบวนการต่าง ๆ ทางกราฟิกท้ังแบบ 2 มิติและ 3 มิติ 
การจ าลองวัตถุ เมตริกซ์ เวกเตอร์และจุด การหาค่าแทรก ระบบพิกัดเอกพันธ์ การแปลงวัตถุ มุมมอง อนุพันธ์
ส่วน การให้แสงและเงากับวัตถุ การก่อก าเนิด การสร้างกลับ การแบ่งย่อย การแบ่งย่อยพ้ืนผิวเทคนิคไม่
ต่อเนื่อง พ้ืนผิว การแทนเส้นโค้งและพ้ืนผิวแบบเบซิเยร์และเออมิแตร์ ผิวสัมผัส  

To study and understand the graphics process of creating an image and geometric 
object by using a computer as a creation tool, Object Modeling, Matrix, Vector and Point, 
Interpolation, Homogeneous System, Transformation, Viewing, Partial derivative, Lighting and 
Shading, Recursion, Reconstruction, Subdivision, Discrete Techniques, Curve and Surface 
representation with Bezier and Hermite, Texture, Introduction to hardware rendering 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายหลักการของการสร้างภาพหรือวัตถุตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างกราฟิกส์แบบสอง

และสามมิติได้อย่างถูกต้อง 
(2) ประยุกต์ใช้งานเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้เรียน ในการสร้างงานใหม่ทางด้านเรขภาพคณิตได้อย่างเหมาะสม 

 
วิชาเฉพาะด้าน                   
CMM 110 ปฏิบัติการทัศนศิลป์ 3 (2-2-4) 
 (Visual Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

เข้าใจถึงทฤษฎีในคุณสมบัติของแสง มุมมอง ขนาด สัดส่วน และสี งานที่มอบหมายเป็นการใช้เทคนิค
การวาดและระบายสีด้วยมือแบบดั้งเดิม นักศึกษาสามารถค้นพบ และพัฒนาไปสู่เทคนิคอันเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตนเพื่อน าไปสู่การศึกษาด้านศิลปะการออกแบบ  
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Understanding of the properties of light, aerial perspective, scale, proportion and color 
theory. Each project assigned in utilize traditional drawing and painting techniques. Students may 
discover or develop a unique technique that could lead to further studies in visual art field.  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) ระบุแนวคิดหลักการวาดรูป หลักการของสีและแสงในเชิงทฤษฎีได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 
(2) วาดรูปและระบายสีได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 

 
CMM 111 พื้นฐานการออกแบบ 3 (2-2-4) 
 (Design Fundamentals) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนะน าทางความคิด กระบวนการ วัสดุธาตุต่าง ๆ หลักการของการออกแบบสองมิติ และสามมิติ 
พิจารณาถึงวัสดุพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่สามารถน าไปสู่การออกแบบที่มีความตระหนักใส่ใจ และเหมาะสมกับการใช้
งาน กระบวนการออกแบบนี้จะน าไปสู่การแนวความคิดทางการออกแบบเพ่ือแก้ไขปัญหา 

Introduces to the ideas, methodologies, elements and principles of two-dimensional 
and three- dimensional design.  Exploration of the simplest element leads to a better 
understanding and appreciation of the role of design. The design process is used in visualizing 
and developing ideas for solving design problems. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) ระบุแนวคิดหลักการวัสดุธาตุต่าง ๆ หลักการของการออกแบบสองมิติ และสามมิติ 
(2) ประยุกต์ใช้รูปแบบและทักษะกระบวนการทางความคิดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน    
(3) ค้นคว้า และสร้างร่างแบบจากความคิดและสร้างต้นแบบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน 
 

CMM 112 การออกแบบกราฟิกเพื่อการจัดวางและตัวอักษร  3 (2-2-4) 
 (Graphic Design for Layout and Typography) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาการออกแบบกราฟิก เพ่ือการสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์แบบดั้งเดิมและแบบดิจิทัล ออกแบบและ
เลือกใช้รูปแบบตัวอักษรที่จะน ามาสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ตรงประเด็น มีนัยยะทางการออกแบบไปสู่ผู้รับ
สารได้ตรงตามหลักการ เพ่ือผสมผสานการออกแบบกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีความสวยงาม น่าสนใจ สื่อสาร
ได้อย่างถูกต้อง มีการสร้างสรรค์ทางความคิด 

Study of graphic design for communicate through traditional and digital print media. 
Design and select font styles that can be communicated appropriately, relevant to the point, 



 

 

104 
 

           มคอ.2 KMUTT 

and have design implications to the recipient in accordance with the principles. To combine 
graphic design and print media to be beautiful, interesting, and communicate correctly. And 
also creative. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) ระบุแนวคิดหลักการและอธิบายพ้ืนฐานของการออกแบบกราฟิกในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตาม

หลักการ 
(2) ระบุแนวคิดหลักการและอธิบายพ้ืนฐานการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 
(3) วางแผนกระบวนการท างานส าหรับการออกแบบงานกราฟิกเพ่ือการสื่อสารผ่านงานศิลปะได้ถูกต้อง

ตามหลักการ 
(4) ค้นคว้าข้อมูลและออกแบบงานกราฟิกเพ่ือการสื่อสารผ่านงานศิลปะไปสู่ผู้รับสารได้อย่างเหมาะสม 

 
CMM 113 การถ่ายภาพส าหรับงานมัลติมีเดีย 3 (2-2-4) 
 (Photography for Multimedia) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

เรียนรู้การสร้างงานภาพถ่าย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการตกแต่งภาพ การผลิตชิ้นงาน เน้นการ
พัฒนาความเข้าใจในพ้ืนฐานทางความงามส าหรับงานภาพถ่ายที่ประกอบด้วยการจัดองค์ประกอบ แสงและเงา 

The digital photography course is designed to demonstrate how to use a digital camera to 
capture and retouch images to manipulate and produce digital photography images.   Students 
concentrate on the development of understanding in aesthetic foundations:  composition, lighting 
and shadow. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) ระบุแนวคิดหลักการและอธิบายวิธีการและขั้นตอนในการถ่ายภาพได้อย่างถูกต้อง  
(2) วางแผนกระบวนการท างานในการถ่ายภาพได้อย่างเหมาะสม 
(3) เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการในการถ่ายภาพได้อย่างเหมาะสม 
(4) ถ่ายภาพ เพื่อสื่อความหมาย เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

ประเภทของงาน 
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CMM 114 การจัดองค์ประกอบในงานหลังกระบวนการผลิต 3 (2-2-6) 
 (Compositing) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

เพ่ือเรียนรู้แนวคิดในการล าดับภาพ เสียง การเพ่ิมเทคนิคภาพ ผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับกระบวนการหลังการผลิต ในการผลิตงานด้านภาพยนตร์ และงานการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ 

To learn the concepts of image sequencing, sound, adding visual techniques through 
computer programs.  For making post- production processes In film production and 2D 
animation creation work.   

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายแนวคิดและหลักการ กระบวนการล าดับและเพ่ิมเทคนิคภาพได้อย่างถูกต้อง 
(2) ประยุกต์ใช้เครื่องมือเพ่ืองานการเรียงล าดับภาพ เสียงได้อย่างเหมาะสม  
(3) สร้างสรรค์ผลงานโดยการออกแบบและเพ่ิมเทคนิคภาพ ส าหรับกระบวนการหลังการผลิตงาน

ด้านภาพยนตร์ และงานการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ 
 

CMM 120 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น  3 (2-2-6) 
 (Introduction to the Object-Oriented Programming) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการด้านแนวคิดในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น การออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้
แนวคิดเชิงวัตถุ หลักการของคลาสวัตถุและตัวด าเนินการ ฟังก์ชันในรูปแบบต่าง ๆ การสร้างคลาส หลักการ
การสืบทอดและถ่ายทอดคุณสมบัติ รวมถึงการจัดการกับความผิดพลาดในแต่ละส่วน   

Principle of object-oriented programming concept, design and analysis problem by 
using concept of object-oriented programming, principle of object class and operator, function 
in different formats, creating a class, principle of inheritance and transfer properties including 
error handling.  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายแนวคิด และการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 
(2) อธิบายค าสั่งของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 
(3) ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 
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CMM 121 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3 (3-0-6) 
 (Database Management System) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาสถาปัตยกรรมข้อมูล กระบวนการเข้าถึงฐานข้อมูล ภาษาในการสอบถามข้อมูล การประมวลผล
พร้อมกัน โมเดลจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การคืนสภาพ ความปลอดภัยและบูรณภาพของข้อมูล 
รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน รวมถึงโครงสร้างและแนวคิดของระบบการจัดการฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ  

Study the data architecture, database access processing, query language, concurrent 
processing, Entity-Relationship Modeling, recovery, security and data integrity, normalization, 
also structure and concept of various database management systems. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายโครงสร้างและแนวคิดของระบบจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
(2) ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการสอบถามข้อมูลเพื่อการเข้าถึง การประมวลผล และการแก้ไข

ฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
(3) วิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือการออกแบบโมเดลจ าลองความสัมพันธ์ระหว่าง

ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 

CMM 211 การผลิตวีดิทัศน์ส าหรับงานมัลติมีเดีย 3 (2-2-6) 
 (Video Production for Multimedia) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ เริ่มจากการหาข้อมูล การเตรียมการเพื่อกระบวนการก่อนการผลิต 
เน้นกระบวนการผลิต การใช้ขนาดภาพ มุมกล้อง และการเคลื่อนกล้องในการสื่อสารความหมาย และน าไปสู่
การผลิตผลงานส าเร็จโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Study production process for video production for multimedia platform is taught 
according to sequences, pre- production and production.  The shots, angles and camera 
movements in communication with the director statements are emphasized.  All finished 
materials are processed to post-production section to complete the works. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถ 
(1) ระบุแนวคิดหลักการและอธิบายความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะและองค์ประกอบของวีดิ

ทัศน์ได้อย่างถูกต้อง 
(2) ระบุแนวคิดหลักการและอธิบายขั้นพ้ืนฐานของการผลิตงานการถ่ายภาพวิดีโอได้อย่างถูกต้อง 
(3) วางแผนกระบวนการท างานส าหรับการผลิตสื่อวีดิทัศน์ได้อย่างเหมาะสม 
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(4) ค้นคว้าข้อมูลและออกแบบภาพจากผู้ส่งสารถึงผู้รับสารให้เข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
ถ่ายภาพวิดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) ผลิตสื่อวีดิทัศน์ที่สามารถสื่อสารได้เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
 
CMM 212 การออกแบบเสียงดิจิทัล 3 (2-2-6) 
 (Digital Sound Design) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาเสียงในรูปแบบดิจิทัล  ออกแบบเสียงดิจิทัลเพ่ืองานมัลติมีเดีย การบันทึกเสียงในระบบดิจิทัล 
การด าเนินงานและจัดการห้องบันทึกเสียง การตัดต่อเสียงเพ่ือการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ การประยุกต์ใช้
เสียงส าหรับธุรกิจดิจิทัล 

Study digital sound, design digital sound for multimedia, digital sound recording, 
operating and management in sound studio, sound editing for communication in various forms, 
applying sound for digital business. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับเสียงในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง 
(2) วางแผนกระบวนการท างานในการบันทึกเสียงในระบบดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 
(3) ผลิตเสียงในระบบดิจิทัลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน 
(4) ประยุกต์ใช้เสียงดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในงานธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

 
CMM 213  วาดเส้นสร้างสรรค์และการออกแบบตัวละคร 3 (2-2-6) 
 (Creative Drawing and Character Design) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาวิเคราะห์ รูปทรง สัดส่วนเพ่ือน าเสนอรูปแบบกายวิภาคอย่างถูกต้อง รวมถึงศึกษาหลักทัศนะ
ธาตุ เพื่อประยุกต์แนวคิดร่วมกันอันน าไปสู่ออกแบบสร้างอัตลักษณ์ของตัวละคร  

Study and analysis of shapes, proportions in order to present the anatomy correctly. 
Study principle of art element to apply conceptual skill to create the character design. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) ระบุแนวคิดการหลักการวาดเขียนกายวิภาคได้อย่างถูกต้อง 
(2) ค้นคว้าข้อมูลเพื่อสร้างพ้ืนฐานทางความคิดในการออกแบบได้ตามวัตถุประสงค์ของงาน 
(3) ออกแบบผลงาน โดยการประยุกต์หลักกายวิภาคและแนวคิดการออกแบบสู่การสร้างสรรค์อัต

ลักษณ์ของตัวละครได้ตรงตามวัตุประสงค์ของงาน 
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CMM 214 พื้นฐานภาพเคลื่อนไหวสามมิติ 3 (2-2-6) 
 (3D Animation Fundamentals) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

เรียนรู้พื้นฐานการใช้ชุดค าสั่งเพ่ือควบคุมการสร้างวัตถุสามมิติอย่างเป็นระบบ การใส่พ้ืนผิวในรูปแบบ
ต่าง ๆ การจัดแสงตกกระทบบนวัตถุภายในฉาก ไปจนถึงกระบวนการประมวลผลภาพ เพ่ือสร้างสรรค์สื่อ
แอนิเมชันสามมิติขั้นพ้ืนฐาน 

Learn the basic concept of using a set of commands to create 3D objects, textures in 
various forms, lighting the scene and rendering process to create the basic 3D animation. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายแนวคิดและหลักการท างานของโปรแกรมสามมิติแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง 
(2) ประยุกต์ใช้งานชุดค าสั่งภายในโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) ค้นคว้าข้อมูลและสร้างแอนิเมชันเพื่อใช้ในงานประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 
CMM 221  การพัฒนาเว็บ  3 (2-2-6) 
 (Web Development) 
 วิชาชังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาหลักการ แนวคิดของระบบและเทคโนโลยีเว็บ สถาปัตยกรรมสารสนเทศ มาตรฐานเว็บ เว็บ
เซอร์วิส เว็บเซฟเวอร์ เข้าใจกระบวนการออกแบบและพัฒนาเว็บ ประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการ
พัฒนาเว็บ   HTML CSS JAVASCRIPT ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ    

Studying web systems and technology including information architecture, web 
standards, web services, web servers. Understanding design and development procedures on 
the web.  Applying HTML/CSS/JavaScript for development to respond to users. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายความหมาย หลักการ ความสัมพันธ์ของระบบและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเว็บได้อย่าง

ถูกต้อง 
(2) วิเคราะห์และออกแบบเว็บ ตรงตามคุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายตามที่โจทย์ก าหนด 
(3) สร้างเว็บได้ถูกต้องและเป็นล าดับขั้นตอนตามหลักการ 
(4) วางแผนการด าเนินโครงงานเบื้องต้นได้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน 
(5) เลือกใช้เครื่องมือ/จัดท าสื่อ เพ่ือน าเสนอผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้ในเบื้องต้น 
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CMM 222 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
 (Information System Analysis and Design) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ บทบาทของนักวิเคราะห์
ระบบ เข้าใจเครื่องมือและ เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ศึกษาความเป็นไปได้
ของการพัฒนาระบบสารสนเทศ ศึกษาระบบที่มีอยู่และความต้องการของระบบใหม่ ระเบียบวิธีการออกแบบ
ระบบ ขัน้ตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการประเมินผล    

Systems analysis and design information technology fundamentals understand tools 
and techniques for systems analysis and design information technology, the possibility of 
information technology system development, the existing system and the requirement of a 
new system, procedure of system development life cycle and evaluation.  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบได้อย่างถูกต้อง 
(2) อธิบายขั้นตอนของการพัฒนาระบบสารสนเทศได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 
(3) ประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนาระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
(4) วิเคราะห์องค์ประกอบและศึกษาความเป็นไปไดจ้ากแหล่งข้อมูล เพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ได้อย่างเหมาะสม 
 
CMM 223 ประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนเชื่อมต่อประสานผู้ใช้  3 (3-0-6) 
 (User Experience/User Interface: UX/UI) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์แนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนเชื่อมต่อประสานผู้ใช้ ขั้นต้นของการออกแบบเครื่องมือหรือระบบที่มุ่งเน้นไปยัง
ความต้องการของผู้ใช้งาน แนวคิดหลักที่รวมถึงการวิจัยเกี่ยวกับผู้ใช้ การออกแบบตามบริบท แนวคิดการ
ออกแบบ การก่อตัวของความคิดหรือแนวคิด การออกแบบซ้ า การท าต้นแบบ และการท าเอกสารการ
ออกแบบ เครื่องมือต่าง ๆ ที่น าไปใช้ประโยชน์ทางซอฟต์แวร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมในการท าโครงการ 

Fist starts with conventional ideas of human and computer interaction to get to know 
about the system, then lead to the introduction to user experience and user interface. On the 
early stage of design will focus on meeting user needs.   The key concepts include user 
research, contextual design, design thinking, ideation, iteration design, prototyping and design 
documentation. Software tools that are used in industry are used in class projects. 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายการหลักการของส่วนเชื่อมต่อประสานผู้ใช้ แนวคิดทางประสบการณ์ผู้ใช้ ส่วนเชื่อมต่อ

ประสานได้อย่างถูกกต้อง 
(2) ออกแบบส่วนเชื่อมต่อประสานผู้ใช้ได้อย่างได้อย่างเหมาะสม 

 
CMM 230 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์  3 (2-2-6) 
 (Electronics circuit and Microcontroller) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ผู้เรียนจะศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานของวงจรทางไฟฟ้าที่อยู่ในรูปแบบของวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของทั้งแอนะล็อกและวงจรดิจิทัล ในองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ อุปกรณ์พ้ืนฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวน า อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ วงจร
รวมแบบต่าง ๆ อุปกรณ์ทางดิจิทัล วงจรตรรกะ วงจรสถานะจ ากัด ไดอะแกรมบันได ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การรับข้อมูล การส่งข้อมูล การควบคุมอุปกรณ์ภายนอก การติดต่อผ่าน
อินเทอร์เน็ต แนะน าเบื้องต้นสู่อินเทอร์เน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง 

This will study and make understanding against the concept of electric circuit which in 
the form of analog circuit and digital circuit and also their basic components: resistor, capacitor, 
inductor, semiconductor devices:  diode, transistor, various types of integrated circuit and 
digital devices such as gate, flip- flop etc.  They also learn to use the fundamental electric 
instrument to measure the electrical quantities, Microcontroller overview, program writing, 
input and output, peripheral device controlling, interfacing via internet, Introduction to 
Internet of Thingss. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายหลักการท างานของอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางดิจิตอลต่าง ๆ ได้อย่าง

ถูกต้อง 
(2) ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางดิจิตอลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
(3) ออกแบบวงจรเพื่อการควบคุมได้อย่างเหมาะสม 
(4) ออกแบบลักษณะการควบคุมระยะไกลได้อย่างเหมาะสม 
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CMM 290 จริยธรรมและกฎหมายทางเทคโนโลยี 3 (3-0-6) 
 (Ethics and Laws for Technology)  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษากฎหมายทางธุรกิจ ประกอบด้วย กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายด้านการควบคุมและส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ต 
กฎหมายด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ร่างข้อตกลงทั่วไป และข้อตกลง
พิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์และเผยแพร่จริยธรรมและความรับผิดชอบในวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการใช้เทคโนโลยี 

The study of business law included the consumer protection law, the computer crime 
law, the protection of privacy of personal data law, the controllable and encouraging internet 
usage law, the e-commerce law, the intellectual property protection law, the agreement and 
extra agreement about software development and distribution, ethics and responsibility in 
professional, responsibility to social and technology usage. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) บอกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย และเทคโนโลยีต่าง  ๆโดยเฉพาะกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญา พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ได้อย่างถูกต้อง  
(2) ตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย เทคโนโลยีต่าง  ๆที่เหมาะสม และถูกกฎหมาย  
(3) ตระหนักในการปกป้องสิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น ป้องกันการถูกละเมิดและการไม่

ละเมิดงานของผู้อ่ืน  
(4) น าความรู้และทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ทั้งในการเรียน การปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตประจ าวัน 

 
CMM 310 การออกแบบและการพัฒนาเกม 3 (2-2-6) 
 (Game Design and Development) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาหลักการและทฤษฎีเบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบเกม ประเภทและองค์ประกอบของ
เกม เข้าใจกระบวนการในการพัฒนาเกมประเภทต่าง ๆ บนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ประยุกต์ใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาเกมที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

Studying fundamental theories and principles in game analysis and design, game categories 
and its elements. Understanding procedures of developing games on different operating systems. 
Applying appropriate tools and technology for developing user-oriented games. 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายหลักการและแนวคิดในการวางองค์ประกอบของเกมเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 
(2) ระบุแนวคิดในการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการพัฒนาเกมได้อย่างเหมาะสม 
(3) ค้นคว้าข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ และออกแบบเกม ได้อย่างเหมาะสม 

 
CMM 311 สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 3 (3-0-6) 
 (Digital Media for Learning) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ ทฤษฎีกระบวนการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 
การวิเคราะห์เนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล การออกแบบสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ การประยุกต์และการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้   

Study the principles of digital media for learning, theories of development digital media 
for learning, content and audiences analysis, learning styles via digital media. Digital media design 
for learning, digital technology for learning, apply and develop digital media to enhance learning. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายหลักการของเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
(2) ออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียได้เหมาะสมกับเนื้อหา

และกลุ่มเป้าหมาย 
(3) พัฒนาสื่อดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ 
(4) วิเคราะห์และประเมินการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ส าหรับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 

 

CMM 322  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ  3 (2-2-6) 
 (Smart Device Application Development) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รูปแบบต่าง ๆ ของอุปกรณ์อัจฉริยะ การพัฒนาแอปพลิเคชั่น เข้าใจกระบวนการออกแบบและพัฒนา
แอปพลิเคชั่น ส่วนเชื่อมต่อประสาน การเตือน กราฟิกส์ การเรียกใช้แอปพลิเคชันอ่ืน ๆ ที่มีบนอุปกรณ์ การใช้
อุปกรณ์ทางฮาร์ดแวร์ ประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น การพัฒนาอุปกรณ์
อัจฉริยะที่ตอบสนองความต้องการในรูปแบบต่าง ๆ 

Various forms of smart device, Application development Understanding smart device 
application design and development process, User Interface, Notification, Graphics, Calling 
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other applications, Applying appropriate tools and technology for developing smart devices 
applications that meet various requirements. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) บอกได้ถึงรูปแบบต่าง ๆ ของอุปกรณ์อัจฉริยะและคุณลักษณะของอุปกรณ์นั้นได้อย่างเหมาะสม 
(2) สร้างส่วนเชื่อมต่อประสานและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
(3) เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ภายนอกเพ่ือการควบคุมได้อย่างเหมาะสม 

 
CMM 330 เครือข่าย 3 (2-2-6) 
 (Networking) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม โครงสร้าง และส่วนประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต เรียนรู้การท างานของระบบเครือข่าย โปรโตคอลของระบบเครือข่าย การบ ารุงรักษาการ
จัดการ และการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย สามารถติดตั้งระบบเครือข่ายพร้อมก าหนดสิทธิการ
ใช้งานได้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

Studying fundamental knowledge of computer and Internet networking architecture. 
Learning its operations, protocols, maintenance and security management.  Setup network 
system and assign authority to users.  Applying appropriate technology to manage computer 
and Internet networks. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายสถาปัตยกรรม โครงสร้างและส่วนประกอบของระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตได้ 
(2) อธิบายระบบการท างานของระบบเครือข่าย และโปรโตคอลของระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง 
(3) อธิบายวิธีการบ ารุงรักษา การจัดการ และการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายได้ 
(4) ติดตั้งระบบเครือข่ายและก าหนดสิทธิการใช้งานได้ 
(5) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  

 
CMM 331 ปฏิบัติการทดลองทางอุปกรณ์ส่วนเชื่อมต่อประสาน  2 (1-2-4)
 (Interactive Devices Laboratory)  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนเชื่อมต่อประสานในรูปแบบของ
เซนเซอร์ กลไก และอ่ืน ๆ หลักการและการน ามันไปใช้งานในลักษณะของการท าการทดลองที่เกี่ยวกับงาน
ทางด้านเกมและมัลติมีเดีย การทดลองทางด้านความจริงเสมือน ความเป็นจริงเสริม การจับท่าทาง การ
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ตรวจจับใบหน้า การตรวจจับทางเสียง การใช้ตัวขับเคลื่อน เช่น มอเตอร์ ตัวแสดงผลแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในอุปกรณ์อัจฉริยะ ปฏิบัติการทดลองการเชื่อมต่อประสานระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์กับเซนเซอร์ 
อุปกรณ์ขับเคลื่อนเพื่อที่จะแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง  

Study and understanding about various kinds of interactive devices in the form of sensors, 
actuators etc. , Principle and their usage in the form of experiments which are about game and 
multimedia, Virtual reality and Augmented reality experiments, Gesture detection, Face detection, 
Voice detection, Actuators such as motor and coil, Displaying, especially in smart devices, 
Experiment in microcontroller and sensor and actuator interface in order to solving a problem 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายลักษณะของอุปกรณ์การเชื่อมต่อประสาน เซนเซอร์ และตัวขับเคลื่อนได้อย่างเหมาะสม 
(2) เขียนโปรแกรมเพ่ือใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อประสานทางด้านเกมและมัลติมีเดียได้อย่างเหมาะสม 
(3) ใช้งานอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งได้อย่างเหมาะสม 

 
CMM 381 ฝึกงาน 2 (S/U) 
 (Professional Training)  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การประมวลความรู้ทางทฤษฎีและแนวคิดทางการศึกษามาปฏิบัติจริง นักศึกษาปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม ภายใต้การควบคุมดูแลของคณาจารย์และผู้ประกอบการ 

Summarize and transfer theories and concepts into a work career.  Students work 
appropriately guided by teachers and stakeholder. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) บูรณาการความรู้เพ่ือประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม 
(2) พัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นทีมได้อย่างเหมาะสม  
(3) ปรับตัวในการท างานจริงได้อย่างเหมาะสม 

 

CMM 390 การบริหารโครงงาน 3 (3-0-6) 
 (Project Management) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การวางแผนโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ เข้าใจถึงการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การเขียนโครงการ 
การวางแผนปฏิบัติการ และการด าเนินการตามแผน การศึกษาการจัดล าดับข้ันตอนการด าเนินงาน การ
ควบคุมและติดตามโครงการ รวมถึงการประเมินผลโครงการ  
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Project planning, feasibility of project, Analysis of break-even point, creating a project, 
operational planning and implementation, study sequences of operations, controlling and 
monitoring the project and evaluating the project.  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายความหมาย หลักการ แนวคิด และความส าคัญของการจัดท าโครงการได้อย่างถูกต้อง 
(2) วิเคราะห์องค์ประกอบ การบริหารจัดการทรัพยากรและความเป็นไปได้ของโครงการได้อย่างเหมาะสม 
(3) ออกแบบและวางแผน ตลอดจนจัดล าดับขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
(4) บริหารโครงการรวมถึงสรุปการประเมินผลโครงการได้อย่างถูกต้อง 

 
CMM 420   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6) 
 (Information Technology for Management) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาบทบาทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่มีต่อกระบวนการทางธุรกิจ องค์ประกอบและ
ประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจและระบบธุรกิจอัจฉริยะ การ
วิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจและระบุปัญหาเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการ  

Study the role of management information systems on business processes, 
components and types of management information system. Business information systems and 
Business Intelligence.  Analysis of business processes, identify problems and to develop 
information systems for management. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายประเภทของระบบสารสนเทศและความส าคัญทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง  
(2) อธิบายการพัฒนาและการจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 
(3) วิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจเพ่ือระบุการแก้ปัญหาโดยใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง 
(4) ประเมินและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

 
CMM 490  การวิจัยเบื้องต้นส าหรับคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย         3 (3-0-6) 
 (Fundamental of Research for Computer mMultimedia) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษา ทฤษฎี หลักการทางด้านการวิจัย การก าหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน เข้าใจการด าเนินงาน
ออกแบบการวิจัย การวางแผนประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติต่าง ๆ ส าหรับงานวิจัย ตลอดจนการสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
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Studying theory, principles and basic methodological approaches of research. Defining 
problems and information needs.  Understanding sampling methods and planning.  Applying 
appropriate research techniques, using basic statistics for data collection and 
analysis  including results and discussion in  research tools. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายหลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
(2) ก าหนดปัญหาการวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียได้อย่างสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
(3) เขียนโครงร่างงานวิจัยได้อย่างเป็นขั้นตอนและครบถ้วน 
(4) ออกแบบเครื่องมือส าหรับงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
(5) เลือกใช้สถิติส าหรับงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง  

 
CMM 491  สัมผัสแห่งผู้มีประสบการณ์ 3 (3-0-6) 
        (Touch of The Experience One) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาการท างานในวิชาชีพดิจิทัลมัลติมีเดียในแขนงต่าง ๆ จากผู้มีประสบการณ์ในการท างานจริง 
เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสื่อสารในการท างานผ่านคนหมู่มาก การรับมือกับปัจจัยต่าง ๆ อันจะส่งผลต่อ
การท างานจริงในวิชาชีพ 

Studying work in digital multimedia via professions in various fields from various people 
with real work experience.  Understand the problems that arise during communication in the 
workplace through many people. Dealing with various factors Which will affect the actual work 
in the profession. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) ระบุแนวคิดและหลักการการท างานในวิชาชีพดิจิทัลมัลติมีเดียในแขนงต่าง ๆ ผ่านประสบการณ์

ของผู้ท างานจริงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
(2) วางแผนกระบวนการท างานด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ครบถ้วนและ

ถูกต้องตามกระบวนการอย่างเหมาะสม 
(3) เลือกใช้วิธีการและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในการท างานได้เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสาร 
(4) ประยุกต์ใช้ระบบการท างานได้อย่างเหมาะสมกับวิชาชีพแขนงต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสนใจ 
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CMM 498  โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 (0-4-6) 
 (Project Study in Multimedia Technology) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

กลุ่มโครงงานศึกษาและพัฒนางานวิจัยทางด้านมัลติมีเดียอย่างเป็นระบบภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการพัฒนางานวิจัย
ทางด้านมัลติมีเดีย น าเสนอและส่งรายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

Self or group study under project advisor’ s advice which systematically point to 
research and development in various formats. New technology study which influences social 
and multimedia study in order to conclude and plan for research.  At the end of semester 
students must send the report progression to the adviser in order to get points. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) ก าหนดที่มาและความส าคัญ ก าหนดเป้าหมาย ตั้งวัตถุประสงค์ ของโครงงานได้อย่างสมเหตุสมผล 
(2) ก าหนดกระบวนการขั้นตอนการศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของโครงงานได้อย่างเป็นระบบ

ถูกต้องตามหลักการ 
(3) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการพัฒนางานวิจัยทางด้านมัลติมีเดียได้

อย่างเหมาะสม 
 
CMM 499 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 (0-4-6) 
 (Multimedia Technology Project) 
 วิชาบังคับก่อน : CMM 498 โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

ศึกษา ค้นคว้า งานวิจัย เพ่ือพัฒนาโครงงานภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน วิเคราะห์
ผลการวิจัยโครงงานทางสถิติ สรุปผลการวิจัย รวบรวมผลส าเร็จของโครงงานน าเสนอต่อคณะกรรมการการ
สอบโครงงาน 

      Study and research for project development under the guidance of the project 
advisor.  Analyze in statistical research results.  Describe the result of the researched project. 
Present overall to the project examination committee. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) เลือกวิธีในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและงานวิจัย เพ่ือพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
(2) พัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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วิชาเลือก                   
CMM 340 การตลาดในยุคดิจิทัล 3 (3-0-6) 
 (Marketing in the Digital Age) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาพ้ืนฐานการตลาดในยุคดิจิทัล สภาพแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด กลยุทธ์ราคา 
การส่งเสริมการตลาด การวิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภค การพัฒนาเนื้อหาส าหรับการตลาดยุคดิจิทัล วิวัฒนาการด้าน
การตลาดและกลยุทธ์การท าการตลาด การประยุกต์หลักการตลาดให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าด้าน
นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ 

Study the fundamentals of marketing in the digital age, marketing environment, market 
segmentation, price strategy, marketing promotion, consumer behavior, content development 
for digital marketing, evolution of marketing and marketing strategy, applied marketing 
principle according to progressive of media innovation and technologies. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายหลักการและแนวคิดพ้ืนฐานด้านการตลาดในยุคดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง 
(2) วิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลเพ่ือการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ในการ

ท าการตลาดได้อย่างเหมาะสม 
(3) ประยุกต์ใช้หลักการและกลยุทธ์ด้านการตลาดให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมสื่อ

และเทคโนโลยี 
 
CMM 341 การสื่อสารเพื่องานธุรกิจดิจิทัล 3 (3-0-6) 
 (Communication for Digital Business) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาหลักการพ้ืนฐานในการสื่อสารทางธุรกิจ แนวทางของวิธีการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน  และ
เขียน เพื่อการสื่อสารในเชิงธุรกิจ การใช้ภาษาเพ่ือการโน้มน้าวใจ เทคนิคการเจรจาต่อรอง เทคนิคการน าเสนอ
งานอย่างมืออาชีพ การสรุปความต้องการส าหรับนักออกแบบมัลติมีเดีย 

Study basic principles in business communication, approaches of communication; 
including listening, speaking, reading, and writing for business communication. Use of language 
for persuasion, negotiation techniques, professional presentation techniques, brief for 
multimedia designer. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายหลักการพ้ืนฐานในการสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 
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(2) เลือกใช้วิธีการสื่อสารในเชิงธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
(3) ประยุกต์ใช้เทคนิคการสื่อสารส าหรับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 
CMM 342 การออกแบบกราฟิกส าหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 (2-2-6) 
 (Graphic Design for Multimedia) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาการสื่อสารที่ต้องการไปยังผู้รับสารผ่านการใช้งานคอมพิวเตอร์ ผ่านการออกแบบกราฟฟิก 
ผสมผสานเทคโนโลยีมัลติมีเดียไม่ว่าจะเป็น ตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอ และการปฏิสัมพันธ์ 
ให้เกิดการเชื่อมโยงกัน น าไปสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

Study the desired communication to the audience through a computer using graphic 
design combining multimedia technology including text, sound, still images, animation, video 
and interactivity. To create coherence Leading to effective communication 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายแนวความคิดของการสื่อสารผ่านการออกแบบกราฟฟิกได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 
(2) ออกแบบงานกราฟิกโดยมีองค์ประกอบของมัลติมีเดียเข้ามาผสมผสานเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

 
CMM 343 การถ่ายภาพเชิงพาณิชย์ 3 (2-2-6) 
 (Photography for Commercial) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

เน้นการเรียนรู้การท างานเก่ียวการการถ่ายภาพในแบบเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อสายอาชีพ และมี
ความส าคัญในปัจจุบัน อีกทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการถ่ายภาพ ตั้งแต่ ขั้น
เตรียมการ การประสานงาน สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการท างาน และการถ่ายท า และสามารถออกแบบวาง
แผนการท างานได้แบบมืออาชีพ 

Focusing on learning to work in photography in various specializations that is necessary 
for a career which is important in present day. Also learn about various steps that are needed 
for photography, preparation, coordination, work considerations and shooting.  Can design 
professional planning for photography. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) ทักษะในการถ่ายภาพรูปแบบต่าง ๆ ในเชิงพาณิชย์ ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 
(2) จัดเรียงระบบการท างานในเชิงวิชาชีพได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 
(3) ออกแบบวางแผนการท างานเกี่ยวกับการถ่ายภาพได้อย่างเป็นระบบ 
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CMM 344 การค านวณแอนิเมชัน 3 (3-0-6) 
 (Computational Animation) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ภาพโดยรวมและแนวคิดของงานแอนิเมชัน เทคนิคการท าแอนิเมชัน การหาค่าแทรก การด าเนินการ
มอร์พ การแอนิเมชันแบบเฟรมหลัก ภาพกราฟิกส์เคลื่อนไหว การแอนิเมชันตามเส้นทาง การวาร์ป การให้
เสียง โครงงานแอนิชันในลักษณะหนังสั้น  

Overview and Concept of animation, Interpolation, Morphing, Key frame Animation, 
Motion Graphics, Path Following Animation, Warping, Short film animation project 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายหลักการของงานแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม   
(2) สร้างวิธีการแอนิเมชันในเชิงโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม   
(3) ประยุกต์สร้างเครื่องทางมือแอนิเมชันได้อย่างเหมาะสม 

 
CMM 345 การพัฒนาแบบจ าลองสามมิติ  3 (2-2-6) 
 (3D Modeling Development) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาการสร้างวัตถุสามมิติแบบคง รูปและแบบจ าลองอินทรีย์ เน้นฝึกฝนใช้งานชุดค าสั่งในการสร้าง
ตัวละคร การตั้งค่าระบบข้อต่อ การเฉลี่ยผลกระทบระหว่างพ้ืนผิว ตลอดจนการสร้างเครื่องมือควบคุมการ
เคลื่อนไหวเพื่อการแสดงออกทางกายภาพและการแสดงอารมณ์ 

Studying the creation of hard surface and organic modeling.  focusing on using 
commands to create characters, settings joints system, the average impact between surfaces 
as well as the creation of motion control tools for both physical and facial expression  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) ระบุแนวคิดและหลักการใช้รูปทรงแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง 
(2) เลือกใช้ชุดค าสั่งในการสร้างตัวละครสามมิติได้อย่างเหมาะสม 
(3) สร้างตัวละครเพ่ือใช้ในงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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CMM 346 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 (Data Analytics for Business) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาหลักการและแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ กระบวนการในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจ การเลือกใช้เครื่องมือในการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล การเตรียมข้อมูล การน าเสนอ
ข้อมูลด้วยการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  

Study the principles and concepts of data analysis for business, business intelligence, 
data analysis process for business.  The use of tools to search and analyze data.  Data 
preparation for analysis, data visualization for decision making 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายแนวคิดและกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 
(2) ออกแบบการน าเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้ถูกต้องตามกระบวนการ 
(3) สร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
(4) เลือกใช้เครื่องมือ เทคนิค และรูปแบบในการน าเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

 
CMM 347 การผลิตวีดิทัศน์เชิงธุรกิจดิจิทัล 3 (2-2-6) 
 (Production for digital business) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

เรียนรู้การท างานเกี่ยวการการวิดีทัศน์เชิงธุรกิจดิจิทัล ที่ เกี่ยวข้องต่อสายอาชีพ เช่น  video 
streaming  live youtuber vlog drone และviral ที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอน เทคนิคต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการท างานและต้องค านึงถึงในการท างานและการถ่ายท า และสามารถ
ออกแบบวางแผนการท างานได้เป็นระบบ 

Learn how to work on digital business video production that relates to career such as 
video streaming, live, youtuber, vlog, drone and viral which is widely used.  Also learn about 
the steps and techniques that are needed for the work process.  Considerate workflow for 
filming and can design a work plan systematically. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) ออกแบบวางแผนการท างานเกี่ยวกับการผลิตวีดิทัศน์เชิงธุรกิจดิจิทัลให้ท างานได้อย่างเป็นระบบ 
(2) ผลิตวีดิทัศน์เชิงธุรกิจดิจิทัลให้เหมาะสมกับงานในแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 
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CMM 348 เทคนิคการให้สีกราฟิก  3 (3-0-6)  
 (Graphic Rendering Techniques)  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ฟังก์ชันการเรนเดอร์แบบคงที่ เทคนิคการให้แสงได้แก่ การตามรอยรังสี เรดิโอซิตี้ การทาบโฟตอน 
การเรนเดอร์โดยใช้ตัวประมวลผลกราฟิกส์ ตัวก าหนดเฉดสี ตัวก าหนดเฉดสีตามจุดยอด ตัวก าหนดเฉดสีตาม
ชิ้นส่วน การเรนเดอร์ไปยังบัพเฟอร์ต่าง ๆ การเรนเดอร์ไปยังบัพเฟอร์ผิวสัมผัส การเรนเดอร์แบบการ์ตูน 
ผิวสัมผัสสามมิติ บัพเฟอร์ต่าง ๆ วัตถุบัพเฟอร์ การเรนเดอร์แบบเวลาจริง การเรนเดอร์ในลักษณะฟาร์ม การ
เรนเดอร์บนการประมวลผลกลุ่มเมฆ  

Fixed Function Rendering, Lighting techniques, ray tracing, radiosity, photon mapping, 
GPU rendering, Shader, Vertex shader, Fragment shader, render to buffers, Render to Texture, 
Cartoon rendering, 3D Texture, Buffers, Buffer Object, Realtime rendering, Farm Rendering, 
Rendering using Cloud  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายรูปแบบและเทคนิคต่าง ๆ ในการเรนเดอร์ภาพกราฟิกได้อย่างเหมาะสม   
(2) ประยุักต์ใช้การเรนเดอร์แบบต่าง ๆ กับวัตถุกราฟิกได้อย่างเหมาะสม  
(3) เลือกใช้วิธีการเรนเดอร์ภาพกราฟิกได้อย่างเหมาะสม 

 

 
CMM 349 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 3 (2-2-6) 
 (Web Application Development) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

เรียนรู้องค์ประกอบ ปัจจัยและเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ประยุกต์ใช้
เฟรมเวิร์คที่ได้รับความนิยมในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
ที่ชัดเจนและได้มาตรฐาน  

Studying elements, factors and web application technology at present.  Applying 
popular frameworks in developing more effective, user-oriented webs to meet standards. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายแนวคิด หลักการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้อง 
(2) ออกแบบเว็บแอปพลิเคชั่นได้ตรงตามโจทย์ที่ก าหนด 
(3) สร้างเว็บแอปพลิเคชั่นได้ตรงตามโจทย์ที่ก าหนด 
(4) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างเว็บแอปพลิเคชันได้สอดคล้องตามที่โจทย์

ก าหนด 
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(5) วิเคราะห์ข้อดีและข้อจ ากัดในการน าเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันไปใช้งานเบื้องต้นได้อย่าง
เหมาะสม 

(6) เลือกใช้เครื่องมือ/จัดท าสื่อ เพ่ือน าเสนอผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจในเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม 
 
CMM 350 หลักการพัฒนาวิชวลเอฟเฟค  3 (2-2-6) 
 (VFX Essential Development) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาเทคนิคการสร้างวิชวลเอฟเฟคในโปรแกรมสามมิติ การใช้ชุดค าสั่งเพ่ือควบคุมผลลัพท์ของไดนามิค
รูปแบบต่าง ๆ และน าเทคนิคมาบูรณาการเพ่ือน าเสนอชิ้นงานทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวสามมิติ 

Study the techniques for creating visual effects in 3D programs.  Using a set of 
commands to control the different dynamic effects and integrate the techniques to present 
the work in both still images and three-dimensional animation 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายแนวคิดและหลักการท างานในการใช้ชุดค าสั่งเพ่ือควบคุมพลวัตได้อย่างถูกต้อง 
(2) เลือกใช้งานชุดค าสั่งในการสร้างเอฟเฟคได้อย่างเหมาะสม 
(3) ประยุกต์ใช้เอฟเฟคในงานแอนิเมชันประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 
CMM 351 การออกแบบศิลปะจลนศิลป์ส าหรับงานมัลติมีเดีย 3 (2-2-6) 
 (Kinetic Art for Multimedia) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาการท างานศิลปะประเภทประติมากรรมที่เคลื่อนไหวได้ (จลนศิลป์) ผสมผสานเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย โดยเพิ่มเติม แสง เสียง ภาพกราฟฟิก ประกอบให้เป็นทัศนศิลป์ภาพเคลื่อนไหว เกี่ยวเนื่องไปถึงการ
มีปฏิสัมพันธ์ เพื่อเกิดความประทับใจในการรับชมงานศิลปะ 

Study the work of motion art in the form of animated sculptures (Kinetic Art) combines 
multimedia technology by adding light, sound, graphics, and visual arts to animation. Relating 
to interaction in order to be impressed in the point of view of the art. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายแนวคิดของจลนศิลป์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 
(2) ออกแบบงานศิลปะประเภทจลนศิลป์ ผสมผสานเทคโนโลยมีัลติมีเดียได้อย่างเหมาะสม 

 
  



 

 

124 
 

           มคอ.2 KMUTT 

CMM 440 การเรียนรู้ของเครื่อง  3 (3-0-6)  
 (Machine Learning) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนะน าปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง การเขียนโปรแกรมแบบ R-essential, สถิติเชิง
อธิบาย การวิเคราะห์ทางสถิติ การหาข้อมูล การประมวลผลข้อมูลก่อนและการจัดเตรียมข้อมูล การจัดการ
ข้อมูล หลักการข้อมูลขนาดใหญ่ เฟรมเวอร์กของข้อมูลขนาดใหญ่ , การสร้างแบบจ าลองของปัญหาและการ
แก้ไข การวิเคราะห์และการแสดงผล แนะน าเบื้องต้นของวิธีการเรียนรู้เชิงลึก 

Introduction to Artificial Intelligence and Machine Learning, R-essential programming, 
Descriptive Statistic, Statistical analysis, Data Acquisition, Data pre-processing and preparation, 
Data Handling, Big data principle, Big data framework, Creating a Model, Visualization and 
analysis, Deep Learning introduction 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายถึงระบบของการเรียนรู้ของเครื่องได้อย่างถูกต้อง  
(2) เลือกใช้งานเครื่องมือที่เกี่ยวข้องการการเรียนรู้ของเครื่องได้อย่างเหมาะสม  
(3) แก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้ของเครื่องได้อย่างเหมาะสม 

 
CMM 441 กลจักรวิทัศน์ 3 (3-0-6)  
 (Machine Vision)  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

องค์ประกอบของภาพ ชนิดของภาพ ปริภูมิสี ตัวกรองภาพ การค้นหาองค์ประกอบวัตถุในภาพเช่น 
การตรวจจับขอบ เส้นขอบรูปร่าง การตรวจจับใบหน้า การรวมและแยกบริเวณและขอบของวัตถุ การแบ่ง
พ้ืนผิว การแบ่งผิวสัมผัส ฯลฯ การตรวจจับการเคลื่อนไหว การหาความลึกของวัตถุด้วยวิธีการหาค าตอบใน
รูปแบบการเทียบแบบสเตริโอ วิธีการลดค่าเกรเดียนท์ วิธีการลดสถานะและปริภูมิ วิธีการจ าลองการหลอม 
และอัลกอริธึมพันธุกรรม  

Image Component, Image type, Color Space, Image filters, Object components finding 
techniques such as edge detection, contour, face detection, regions and edges merging and 
splitting etc. , Motion detection, Object depth finding with stereo matching, Gradient descent, 
State and space descent, simulated annealing and Genetic algorithm 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายหลักการและแก้ปัญหาของภาพได้อย่างถูกต้อง  
(2) แก้ปัญหาทางภาพด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
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CMM 442 สตูดิโอแอนิเมชัน 3 (2-2-6) 
 (Animation Studio) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

สร้างแอนิเมชันสามมิติโดยจ าลองกระบวนการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมจริง ออกมาเป็นเรื่องราวที่
สมบูรณ์ทั้งภาพเทคนิคพิเศษ และเสียงประกอบ 

Create 3D animation by simulating the production process in an industrial model. The 
story is complete, including images, special effects and sound effects. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถสร้างแอนิเมชันตามขั้นตอนการผลิตให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ 

 
CMM 443 การประมวลผลกลุ่มเมฆ  3 (3-0-6)  
 (Cloud Computing) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

บริบทของวิชานี้คือการเรียนรู้อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับแนวคิดของการจัดการข้อมูลในลักษณะของ
กลุ่มก้อนเมฆและองค์ประกอบของส่วนการให้บริการได้แก่ การบริการทางโครงสร้างพ้ืนฐาน ( Infrastructure 
as a Service : IaaS) การบริการทางฐานปฏิบัติการ (Platform as a Service : PaaS) การบริการทาง
ซอฟต์แวร์ (Software as a Service : SaaS) และการบริการทางธุรกิจ (Business as a Service : BaaS) 
ส าหรับ IaaS เริ่มจากวิวัฒนาการของการเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานเดิมไปสู่ระบบของการจัดการด้วยการจัดการ
กลุ่มก้อนเมฆโดยรวมถึงการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ตามความต้องการ ในส่วนของ PaaS จะครอบคลุมถึงฐาน
ปฏิบัติการของผู้ให้บริการต่าง ๆ อาทิ กลจักรทางซอฟต์แวร์ประยุกต์ของกูเกิล (Google Software Engine) 

This course provides a comprehensive study of Cloud concept and capabilities in all 
of its services:  Infrastructure as a Service :  IaaS, Platform as a Service :  PaaS, Software as a 
Services :  SaaS and Business Process as a Service :  BPaaS.  The topic, IaaS starts from the 
evolution of conventional infrastructure virtualization to adaptive virtualization and Cloud 
Computing include the provision on-demand resources.  PaaS topics cover a broad range of 
vendor’ s cloud platforms such as Google App Engine, Microsoft Azure etc.  and also study 
platform services relation. The Saas topics cover the vital structure that cloud software service 
should have, how to develop and also familiarize students with the use of vendor applications 
and processes that are available on the Cloud.  BaaS topics cover the management and 
provision Cloud to target users.  This course also covers the security model of Cloud system 
and also the processing of Big Data support capabilities on the cloud  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายถึงโครงสร้างของระบบการประมวลผลกลุ่มเมฆได้อย่างถูกต้อง 
(2) ประยุกต์ใช้การประมวลผลกลุ่มเมฆเข้ากับปัญหาในสาขาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
(3) ติดตั้งระบบการประมวลผลกลุ่มเมฆท่ีเหมาะสมได้อย่างถูกต้อง 

 
CMM 444 อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง  3 (3-0-6)  
 (Internet of Things)  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและภาพโดยรวมของ IoT ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีและมาตรการในการติดต่อ วิธีการใช้
งานทั่วไป สื่อ การตลาดและการโฆษณาโดย IoT การตรวจจับสภาพแวดล้อม แอพลิเคชันอ่ืน ๆ ทาง IoT เช่น ใน
การผลิตสินค้า การเป็นเครื่องใช้ภายในบ้าน การใช้ทางการแพทย์ ฯลฯ ความส าคัญของ IoT ในอนาคต         

Internet of Things Concept and overview, IoT hardware, IoT software, Technology and 
Protocols, Common usage, Media, marketing and advertising, Environment monitoring, Application 
of Iot such as manufacturing, home appliances, medical etc., Relevance of IoT for future.  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายโครงสร้างของระบบ IoT  ไดอ้ย่างถูกต้อง 
(2) ประยุกต์การใช้ IoT เข้ากับปัญหาในสาขาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
(3) สร้างโปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้งาน IoT ไดอ้ย่างถูกต้อง 

 

 
CMM 445 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อความย่ังยืน 3 (3-0-6) 
 (Multimedia Production for Sustainability) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาแนวความคิด เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางของวิธีการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย เพ่ือการสื่อสารประเด็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 

 Study concepts sustainable development goals basic principles of communication 
approaches of communication via multimedia technology.  Apply and develop multimedia 
technology to enhance communicating the Sustainable Development Goals.    

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายแนวคิดและหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างถูกต้อง 
(2) ออกแบบการผลิตสื่อมัลติมีเดียให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม 
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(3) ผลิตสื่อมัลติมีเดียให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

 
CMM 446 เทคโนโลยีโลกเสมือน 3 (2-2-6) 
 (Reality Technology) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาหลักการ แนวคิด องค์ประกอบและผลกระทบของเทคโนโลยีเสมือนที่มีต่อโลกในปัจจุบัน 
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านมัลติมีเดียเพ่ือออกแบบและสร้างเทคโนโลยีโลกเสมือนที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับ
สถานการณ์ของสังคมปัจจุบันได้ 

Studying Concepts, principles, elements and influences of reality technology. Applying 
multimedia knowledge to design and build reality technology in the current situation.  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถ 
(1) อธิบายแนวคิด ทฤษฎี และหลักการของเทคโนโลยีโลกเสมือนได้อย่างถูกต้อง 
(2) เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการสร้างเทคโนโลยีโลกเสมือนได้อย่างเหมาะสม 
(3) ประยุกตใ์ช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียส าหรับออกแบบและสร้างเทคโนโลยีโลกเสมือน

ได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมปัจจุบัน 
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ภาคผนวก ข. ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง  
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  31 หน่วยกิต ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  31 หน่วยกิต  
GEN 101 พลศึกษา 

Physical Education 
1 (0-2-2)    - คงเดิม 

GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการ
ด าเนินชีวิต 
Man and Ethics of Living 

3 (3-0-6)    - คงเดิม 
 

GEN 121 ทักษะการเรยีนรู้และการ
แก้ปัญหา 
Learning and Problem 
Solving Skills 

3 (3-0-6)    - คงเดิม 
 

GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด 
Miracle of Thinking 

3 (3-0-6)    - คงเดิม 
 

GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต 
Beauty of Life 

3 (3-0-6)    - คงเดิม 
 

GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และ
ภาวะผู้นา 
Modern Management and 
Leadership 

3 (3-0-6)    - คงเดิม 
 

LNG 101 ภาษาอังกฤษท่ัวไป 
General English 

3 (3-0-6) LNG 120 ภาษาอังกฤษท่ัวไป 
General English 

3 (3-0-6) - ปรับค าอธิบายรายวิชา 

- ปรับรหสัวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
LNG 102 ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิค 

Technical English 
3 (3-0-6) LNG 220 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

Academic English 
3 (3-0-6) - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/

ภาษาอังกฤษ 

- ปรับรหสัวิชา 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
LNG 103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในท่ี

ท างาน 
English for Workplace 
Communication 

3 (3-0-6)    - ยกเลิก 

   LNG 224 การสื่อสารภาษาอังกฤษ I 
Oral Communication I 

3 (3-0-6) - รายวิชาใหม ่

- เนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับโครงสร้าง
หลักสตูร 

   LNG 323 ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรม
การบริการดิจิทัล 
English for Digital Service 
and Innovation 

3 (3-0-6) - รายวิชาใหม ่

- เนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับโครงสร้าง
หลักสตูร 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  97 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะ   101 หน่วยกิต  
ข.1 วิชาหลัก  13 หน่วยกิต ข.1 วิชาหลัก    15 หน่วยกิต  
PHY 101 ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษา

วิทยาศาสตร์ 1  
General Physics for Science 
Students I 

3 (3-0-6) PHY 105 ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษา 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 1  

3 (3-0-6) - ยกเลิก PHY 101 

- เนื้อหามีความเหมาะสมกับหลักสตูร
มากกว่าวิชา PHY 101 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
General Physics for 
Industrial Education and 
Technology Students I 

MTH 111 แคลคูลสั 1 
Calculus I 

3 (3-0-6)    - คงเดิม 
 

MTH 112 แคลคูลสั 2 
Calculus I I 

3 (3-0-6)    - ยกเลิก  

- ย้ายเนื้อหาบางส่วนไปอยู่ในวิชา CMM 321 
   CMM 321   เรขภาพคณิต  

Graphics Mathematics 
3 (3-0-6) - รายวิชาใหม ่

- บูรณาการเนื้อหาจากรายวิชา MTH 
112 และ CMM 236 (หลักสูตรเดมิ) 

CMM 131 
 

วิยุตคณติ 
Discrete Mathematics 

2 (2-0-4) CMM 122  วิยุตคณติ  
Discrete Mathematics 

3 (3-0-6) - ปรับรหสัรายวิชา 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา  

- ปรับค าอธิบายรายวิชา บูรณาการ
เนื้อหาจากรายวิชา CMM 130 และ 
CMM 131 (หลักสูตรเดมิ) 

CMM 332 
 

ฟิสิกส์ส าหรับไฟฟ้า แสง และ
เสียง 
Physics for Electronic, Light 
and Sound 

2 (2-0-4) CMM 320   ฟิสิกส์ของแสงและเสยีง 
(Light and Sound Physics) 

3 (3-0-6) - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ 

- ปรับรหสัวิชา 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา  

- ปรับค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้เนื้อหา
สอดคล้องกับหลักสตูร 

  13 (13-0-26)   15 (15-0-30)  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
ข.2 วิชาเฉพาะด้าน  76 หน่วยกิต ข.2 วิชาเฉพาะด้าน   80 หน่วยกิต  
ข.2.1 กลุ่มวิชาออกแบบมลัติมีเดีย  22 หน่วยกิต ข.2.1 กลุ่มวิชาศลิปะและการออกแบบ 36 หน่วยกิต 

มัลติมีเดีย  
ปรับชื่อกลุม่วิชา 

CMM 110 ปฏิบัติการทัศนศิลป ์
Visual Laboratory 

2 (1-2-4) CMM 110 ปฏิบัติการทัศนศิลป ์
Visual Laboratory 

3 (2-2-4) - เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

- บูรณาการเนื้อหาบางส่วนมาจาก
รายวิชา CMM 116 (หลักสูตรเดิม)  

CMM 111 พื้นฐานการออกแบบ 
Design Fundamentals 

2 (1-2-4) CMM 111 พื้นฐานการออกแบบ 
Design Fundamentals 

3 (2-2-6) - เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

CMM 113 การถ่ายภาพส าหรบังาน
มัลตมิีเดยี 
Photography for Multimedia 

2 (1-2-4) CMM 113 การถ่ายภาพส าหรบังาน
มัลตมิีเดยี 
Photography for Multimedia 

3 (2-2-4) - เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 
 

CMM 116 การวาดเส้นสร้างสรรค ์
Creative Drawing 

2 (1-2-4)    - ยกเลิก  

- ย้ายเนื้อหาบางส่วนไปอยู่ในวิชา CMM 213 
CMM 210 การจัดองค์ประกอบในงานหลัง

กระบวนการผลติ 
Compositing 

2 (0-4-4) CMM114 การจัดองค์ประกอบในงานหลัง
กระบวนการผลติ 
Composite 

3 (2-2-6) - ปรับรหสัรายวิชา 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา  

CMM 211 การออกแบบกราฟิก 
Graphic Design 

2 (1-2-4) CMM 112 การออกแบบกราฟิก 
Graphic Design 

3 (2-2-4) - ปรับชื่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

- บูรณาการเนื้อหาบางส่วนมาจาก
รายวิชา CMM 215 (หลักสูตรเดิม) 

- ปรับรหสัวิชา 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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CMM 215 การวางหน้าและการออกแบบ

ตัวอักษร 
Page Layout and 
Typography Design 

2 (1-2-4)    - ยกเลิก  

- ย้ายเนื้อหาบางส่วนไปอยู่ในวิชา CMM 
112 

CMM 216 การออกแบบเสียงดิจิทัล 
Digital Sound Design 

2 (0-4-4) CMM 212 การออกแบบเสียงดิจิทัล 
Digital Sound Design 

3 (2-2-6) - ปรับรหสัรายวิชา 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา  
CMM 217 การออกแบบตัวละครและการ

เคลื่อนไหว 
Character Design and Figure 
in Motion 

2 (2-0-4) CMM213 วาดเส้นสร้างสรรค์และการ
ออกแบบตัวละคร 
Creative Drawing and 
Character Design 

3 (2-2-6) - ปรับรหสัรายวิชา 

- ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา  

- บูรณาการเนื้อหาบางส่วนมาจาก
รายวิชา CMM 116 (หลักสูตรเดิม) 

CMM 218 การสร้างแบบจ าลองและ
แอนิเมชัน 3 มิติ 
3-Dimensional Modeling and 
Animation 

2 (0-4-4) CMM214 พื้นฐานภาพเคลื่อนไหว 
สามมติ ิ
3D Animation Fundamental 

3 (2-2-6) - ปรับรหสัรายวิชา 

- ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา  

- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
CMM 219 การผลิตวิดีทัศน ์

Video Production 
2 (1-2-4) CMM 211 การผลิตวีดิทัศนส์ าหรับงาน

มัลตมิีเดยี 
Video Production for 
Multimedia 

3 (2-2-6) - ปรับรหสัรายวิชา 

- ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา  
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   CMM 223 ประสบการณ์ผู้ใช้และส่วน

เชื่อมต่อประสานผู้ใช้  

User Experience/User 
Interface: UX/UI 

3 (3-0-6) - ปรับรหสัรายวิชา 

- ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาสื่อปฏิสมัพันธ์ 
(หลักสูตรเดิม) 

   CMM 310 การออกแบบและการพัฒนาเกม 
Game Design and 
Development 

3 (2-2-6) - ปรับรหสัรายวิชา 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาสื่อปฏิสมัพันธ์ 
(หลักสูตรเดิม) 

   CMM 311 สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ้
Digital Media for Learning 

3 (3-0-6) 
 

- ปรับรหสัรายวิชา 

- ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาสื่อปฏิสมัพันธ์ 
(หลักสูตรเดิม) 

  22 (9-26-44)   33 (23-20-60)  
ข.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  12 หน่วยกิต ข.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  21 หน่วยกิต   
CMM 221 ระบบเว็บและเทคโนโลย ี

Web Systems and 
Technology 

2 (1-2-4) CMM 221 การพัฒนาเว็บ  
Web Development  

3 (2-2-6) - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 
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- ปรับค าอธิบายรายวิชา บูรณาการ
เนื้อหาจากรายวิชา CMM 221 และ 
CMM 240 (หลักสูตรเดมิ) 

- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาสื่อปฏิสมัพันธ์ และ
กลุ่มวิชาสื่อปฏสิัมพันธ์ (หลักสูตรเดิม) 

CMM 222 การวิเคราะห์ข้อมลูส าหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Data Analytics in 
Information Technology 

2 (2-0-4)    - ยกเลิก  

- ย้ายเนื้อหาบางส่วนไปอยู่ในวิชา  
CMM 346 

CMM 223 ระบบจัดการฐานข้อมลู 
Database Management 
System 

2 (1-2-4) CMM 121 ระบบจัดการฐานข้อมลู 
Database Management 
System 

3 (3-0-6) - ปรับรหสัรายวิชา 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรเดมิ) 

CMM 320 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ 
Information System Analysis 
and Design 

2 (1-2-4) CMM 222 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ 
Information System Analysis 
and Design 

3 (3-0-6) - ปรับรหสัรายวิชา 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรเดมิ) 

CMM 420 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
Management Information 
Systems 

2 (2-0-4) CMM 420    เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 
Information Technology for 
Management 

3 (3-0-6) - เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรเดมิ) 

- ปรับชื่อวิชาภาษาไทย/อังกฤษ 
       



 

 

           มคอ.2 KMUTT 135 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
CMM 421 เครือข่าย 

Networking 
2 (1-2-4) CMM 330 เครือข่าย 

Networking 
3 (2-2-6) - ปรับรหสัรายวิชา 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

- ย้ายไปกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรใหม่) 

  12 (8-8-24)     
ข.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 12 หน่วยกิต   
CMM 130 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 

Data Structures and 
Algorithms 

2 (2-0-4)    - ยกเลิก 

- เนื้อหาบางส่วนไปอยู่ในรายวิชา  
CMM 122 (หลักสูตรใหม่) 

CMM 133 รูปแบบและกฎและการปฏิบัติ
ของภาษาโปรแกรม 
Syntax, Semantics and 
Pragmatics of Programming 
Languages 

2 (2-0-4)    - ยกเลิก 

- เนื้อหาบางส่วนไปอยู่ในรายวิชา  
CMM 120 (หลักสูตรใหม่) 

CMM 134 โปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented 
Programming 

2 (1-2-4) CMM 120 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
เบื้องต้น 
Introduction to the Object-
Oriented Programming 

3 (2-2-6) - ปรับรหสัรายวิชา 

- ปรับช่ือรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

- บูรณาการเนื้อหาบางส่วนมาจาก
รายวิชา CMM 133 (หลักสูตรเดิม) 

- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรเดมิ) 
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CMM 231 จริยธรรมและกฎหมายทาง

เทคโนโลย ี
Ethics and Laws for 
Technology 

2 (2-0-4)    - ปรับรหสัรายวิชา 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

- ย้ายไปกลุ่มวิชาบริหารจดัการโครงงาน 
(หลักสูตรใหม่) 

CMM 236 เรขภาพคอมพิวเตอร ์
Computer Graphics 

2 (2-0-4)    - ยกเลิก 

- เนื้อหาบางส่วนไปอยู่ในรายวิชา  
CMM 321 (หลักสูตรใหม่) 

CMM 331 การประมวลผลภาพ 
Image Processing 

2 (2-0-4)    - ยกเลิก 
 

  12 (11-2-24)     
ข.2.4 กลุ่มวิชาสื่อปฏสิัมพันธ ์  10 หน่วยกิต   
CMM 240 การพัฒนาเว็บ 1 

Web Development I 
2 (1-2-4)    - ยกเลิก 

- บูรณาการเนื้อหาอยู่ในรายวิชา  
CMM 221 (หลักสูตรใหม่) 

CMM 341 การโตต้อบระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร ์
Human Computer 
Interaction 

2 (1-2-4)    - ย้ายไปกลุ่มวิชาศิลปะและการออกแบบ
มัลตมิีเดยี (หลักสตูรใหม่) 

CMM 342 การออกแบบและการพัฒนาเกม 
Game Design and 
Development 

2 (1-2-4)    - ปรับรหสัรายวิชา 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

- ย้ายไปกลุ่มวิชาศิลปะและการออกแบบ
มัลตมิีเดยี(หลักสูตรใหม่) 
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CMM 344 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน 
Computer-Assisted 
Instruction Development 

2 (1-2-4)    - ปรับรหสัรายวิชา 

- ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

- ย้ายไปกลุ่มวิชาศิลปะและการออกแบบ
มัลตมิีเดยี (หลักสตูรใหม่) 

CMM 346 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
แบบเคลื่อนที่ 1 
Mobile Application 
Development I 

2 (1-2-4) CMM 322 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ 
Smart Device Application 
Development 

3 (2-2-6) - ปรับรหสัรายวิชา 

- ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาสื่อปฏิสมัพันธ์ 
(หลักสูตรเดิม) 

  10 (5-10-20)   21 (19-4-42)  
ข.2.5 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานฮาร์ดแวร์  6 หน่วยกิต ข.2.3 กลุ่มวิชาฮาร์ดแวร์ส าหรับมัลติมีเดีย 5 หน่วยกิต  
CMM 350 แนวคิดวงจรอิเล็กทรอนิกส์และ

ดิจิทัล 
Electronic and Digital Circuit 
Concept 

2 (2-0-4) CMM 230 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร ์
Electronics circuit and 
Microcontroller 

3 (2-2-6) - ปรับรหสัรายวิชา 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

- ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา บูรณาการ
เนื้อหาจากรายวิชา CMM 350 และ 
CMM 351 (หลักสูตรเดมิ) 
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CMM 351 ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์และ

ไมโครคอนโทรลเลอร ์
Electronics and 
Microcontroller Laboratory 

2 (1-2-4)    - ยกเลิก 

- บูรณาการเนื้อหาอยู่ในรายวิชา  
CMM 230 (หลักสูตรใหม่) 

CMM 352 ปฏิบัติการทางเซนเซอร์และตัว
ขับเคลื่อน 
Sensors and Activators 
Laboratory 

2 (1-2-4) CMM 331 ปฏิบัติการทดลองทางอุปกรณ์
ส่วนเช่ือมต่อประสาน 
Interactive Devices 
Laboratory 

2 (1-2-4) - ปรับรหสัรายวิชา 

- ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา  
  6 (4-4-12)   8 (5-6-14)  
ข.2.6 กลุ่มวิชาโครงงานศึกษา  12 หน่วยกิต ข.2.4 กลุ่มวิชาบริหารจัดการโครงงาน  16 หน่วยกิต  
   CMM 290 จริยธรรมและกฎหมายทาง

เทคโนโลย ี
Ethics and Laws for 
Technology 

3 (3-0-6) - ปรับรหสัรายวิชา 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรเดมิ) 

CMM 392 การออกแบบเครื่องมือทางการ
วิจัย 
Design Research Tools 

2 (2-0-4) CMM 490 การวิจัยเบื้องต้นส าหรบั
คอมพิวเตอร์มลัตมิีเดยี 
Fundamental of 
Research for 
Computer 
Multimedia  

3 (3-0-6) - ปรับรหสัรายวิชา 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา บูรณาการ
เนื้อหาจากรายวิชา CMM 392 และ 
CMM 293 (หลักสูตรเดมิ) 

- ปรับชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
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CMM 393 การจัดการรวบรวมข้อมูลทาง

สถิต ิ
Statistical Data Management 

2 (2-0-4)    - ยกเลิก 

- บูรณาการเนื้อหาอยู่ในรายวิชา  
CMM 490 (หลักสูตรใหม่) 

CMM 492 การวิจัยออนไลน ์
Online Research 

2 (1-2-4)    - ยกเลิก 

   CMM 491 สัมผสัแห่งผูม้ีประสบการณ ์
Touch of The Experience 
One  

3 (3-0-6) - วิชาใหม่ 

CMM 493 การบริหารโครงงาน 
Project Management 

2 (2-0-4) CMM 390 การบริหารโครงงาน 
Project Management 

3 (3-0-6) - ปรับรหสัรายวิชา 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 
CMM 498 โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยี

มัลตมิีเดยี 
Project Study in Multimedia 
Technology 

1 (0-2-2) CMM 498 โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยี
มัลตมิีเดยี 
Project Study in Multimedia 
Technology 

2 (0-4-4) - เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

CMM 499 โครงงานเทคโนโลยมีัลตมิีเดีย 
Project in Multimedia 
Technology 

3 (0-6-6) CMM 499 โครงงานเทคโนโลยมีัลตมิีเดีย 
Multimedia Technology 
Project 

2 (0-4-4) - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ 

- ลดจ านวนหน่วยกติของรายวิชา 
  12 (7-10-24)   16 (12-8-32)  
ข.2.7 กลุ่มวิชาฝึกงาน  2 หน่วยกิต ข.2.5 กลุ่มวิชาฝึกงาน  2 หน่วยกิต  
CMM 281 ฝึกงาน 

Professional Training 
2 (S/U) CMM 381 ฝึกงาน 

Professional Training 
2 (S/U) - ปรับรหสัรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
ข.3 วิชาเอกเลือก  8 หน่วยกิต ข.3 วิชาเลือก   6 หน่วยกิต  
   CMM 340 การตลาดในยุคดิจิทัล 

Marketing in the Digital Age 
3 (3-0-6) - วิชาใหม่ 

   CMM 341 การสื่อสารเพื่องานธุรกิจดิจิทัล 
Communication for Digital 
Business 

3 (3-0-6) - วิชาใหม่ 

   CMM 342 การออกแบบกราฟิกส าหรับ
เทคโนโลยีมลัติมเีดีย     
Graphic Design for 
Multimedia 
 

3 (2-2-6) - วิชาใหม่ 

   CMM 343 การถ่ายภาพเชิงพาณิชย์ 
Photography for 
Commercial 

3 (2-2-6) - วิชาใหม่ 

   CMM 344 การค านวณแอนเิมชัน 
Computational Animation 

3 (3-0-6) - วิชาใหม่ 

CMM 361 สตูดโิอแอนิเมชัน 1 
Animation Studio I 

2 (0-4-4) CMM 345 การพัฒนาแบบจ าลองสามมติ ิ
3D Modeling Development 

3 (2-2-6) - ปรับรหสัรายวิชา 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

- ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
   CMM 346

  
การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อธุรกิจ 
Data Analytics for Business 

3 (3-0-6) - วิชาใหม่ 

   CMM 347 การผลิตวีดิทัศนเ์ชิงธุรกิจดิจิทัล 
Production for Digital 
Business 

3 (2-2-6) - วิชาใหม่ 

   CMM 348 เทคนิคการให้สีกราฟิก 
Graphic Rendering 
Techniques 

3 (3-0-6) - วิชาใหม่ 

CMM 362 สตูดโิอแอนิเมชัน 2 
Animation Studio II 

2 (0-4-4)    - ยกเลิก 

CMM 365 สตูดโิอการออกแบบสื่อสาร
ทางการมองเห็น 1 
Visual Communication 
Design Studio I 

2 (0-4-4)    - ยกเลิก 

CMM 366 สตูดโิอการออกแบบสื่อสาร
ทางการมองเห็น 2 
Visual Communication 
Design Studio II 

2 (0-4-4)    - ยกเลิก 

CMM 367 การพัฒนาเว็บ 2 
Web Development II 

2 (1-2-4) CMM 349
  

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน  
Web Application 
Development  
 

3 (2-2-6) - ปรับรหสัรายวิชา 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

- ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ 



 

 

           มคอ.2 KMUTT 142 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
CMM 368 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

แบบเคลื่อนที่ 2 
Mobile Application 
Development II 

2 (1-2-4)    - ยกเลิก 

CMM 370 การออกแบบการจัดแสง 
Lighting Design 

2 (0-4-4)    - ยกเลิก 

   CMM 351 การออกแบบศิลปะจลนศลิป์
ส าหรับงานมัลตมิีเดยี 
Kinetic Art for Multimedia 

3 (2-2-6) - วิชาใหม่ 

   CMM 440 การเรยีนรู้ของเครื่อง 
Machine Learning 

3 (3-0-6) - วิชาใหม่ 

   CMM 441 กลจักรวิทัศน ์
Machine Vision 

3 (3-0-6) - วิชาใหม่ 

CMM 463 สตูดโิอแอนิเมชัน 3 
Animation Studio III 

2 (0-4-4) CMM 442 สตูดโิอแอนิเมชัน 
Animation Studio 

3 (2-2-6) - ปรับรหสัรายวิชา 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

- ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
CMM 464 การออกแบบแบบมีปฏสิัมพันธ์ 

Interaction Design 
2 (0-4-4)    - ยกเลิก 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
CMM 465 สุนทรียศาสตร์ในงานการ

ออกแบบดิจิทัล 
Digital Design Aesthetics 

2 (0-4-4)    - ยกเลิก 

CMM 467 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
Cloud Computing 

2 (1-2-4) CMM 443 
 

การประมวลผลกลุ่มเมฆ 
Cloud Computing 

3 (3-0-6) - ปรับรหสัรายวิชา 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

- ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย 
CMM 468 การพัฒนาเครื่องมือทาง

ซอฟต์แวร ์
Software Tools 
Development 

2 (1-2-4)    - ยกเลิก 

CMM 471 การสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพ 
Visual Effects 

2 (0-4-4) CMM 350 หลักการพัฒนาวิชวลเอฟเฟค 
VFX Essential Development 

3 (2-2-6) - ปรับรหสัรายวิชา 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

- ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
   CMM 444 อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง 

Internet of Things 
3 (3-0-6) - วิชาใหม่ 

   CMM 445 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อความยั่งยืน 
Multimedia Production for 
Sustainability 

3 (3-0-6) - วิชาใหม่ 

   CMM 446 เทคโนโลยีโลกเสมือน 
Reality Technology 

3 (2-2-6) - วิชาใหม่ 
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ภาคผนวก ค. ตารางเปรียบเทียบเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรกับ มคอ.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

เนื้อหาสาระตาม มคอ. 1 เนื้อหาสาระในหลักสูตร 
(๑) โครงสร้างดิสครีต (Discrete 
Structures) 

CMM 122  วิยุตคณิต (Discrete Mathematics) 

(๒) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 
(Programming Fundamentals) 

CMM 120 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 
(Introduction to the Object-Oriented 
Programming) 

(๓) ความซับซ้อนและข้ันตอนวิธี 
(Algorithms and Complexity) 

CMM 122  วิยุตคณิต (Discrete Mathematics) 

(๔) โครงสร้างและสถาปัตยกรรม 
(Algorithms and Complexity) 

CMM 230  วงจรอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์  
  (Electronics circuit and Microcontroller) 

(๕) ระบบปฏิบัติการ (Operating 
Systems) 

CMM 322  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์
อัจฉริยะ (Smart Device Application 
Development) 

(๖) การประมวลผลเครือข่าย (Net-
Centric Computing) 

CMM 221  การพัฒนาเว็บ (Web Development) 

 CMM 330 เครือข่าย (Networking) 
 CMM 349  การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application 

Development) 
 CMM 443  การประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 
(๗) ภาษาการเขียนโปรแกรม 
(Programming Languages) 

CMM 120 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 
(Introduction to the Object-Oriented 
Programming) 

 CMM 221 การพัฒนาเว็บ (Web Development) 
 CMM 349  การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application 

Development) 
(๘) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ (Human-Computer 
Interaction) 

CMM 212  การออกแบบเสียงดิจิทัล (Digital Sound 
Design) 

 CMM 221  การพัฒนาเว็บ (Web Development) 
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เนื้อหาสาระตาม มคอ. 1 เนื้อหาสาระในหลักสูตร 
 CMM 223  ประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนเชื่อมต่อประสานผู้ใช้ 

(User Experience/User Interface: UX/UI) 
 CMM 331  ปฏิบัติการทดลองทางอุปกรณ์ส่วนเชื่อมต่อ

ประสาน (Interactive Devices Laboratory) 
 CMM 349  การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application 

Development) 
 CMM 446  เทคโนโลยีโลกเสมือน (Reality Technology) 
(๙) กราฟิกและการประมวลผลภาพ 
(Graphics and Visual 
Computing) 

CMM 321  เรขภาพคณิต (Graphics Mathematics) 

 CMM 441  กลจักรวิทัศน์ (Machine Vision) 
 CMM 446  เทคโนโลยีโลกเสมือน  (Reality Technology) 
(๑๐) ระบบชาญฉลาด (Intelligent 
Systems) 

CMM 440  การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) 

(๑๑) การจัดการสารสนเทศ 
(Information Management) 

CMM 121 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database 
Management System) 

 CMM 222  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
(Information System Analysis and Design) 

 CMM 346  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ (Data Analytics 
for Business) 

 CMM 420  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Information Technology for Management) 

(๑๒) ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ 
(Social and Professional Issues) 

CMM 290 จริยธรรมและกฎหมายทางเทคโนโลยี (Ethics 
and Laws for Technology) 

 CMM 346  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ (Data Analytics 
for Business) 

 CMM 491 สัมผัสแห่งผู้มีประสบการณ์ (Touch of The 
Experience One) 

 CMM 445  การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อความยั่งยืน 
(Multimedia Production for Sustainability) 
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เนื้อหาสาระตาม มคอ. 1 เนื้อหาสาระในหลักสูตร 
 CMM 490  การวิจัยเบื้องต้นส าหรับคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

(Fundamental of Research for Computer 
Multimedia) 

 CMM 498  โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Project 
Study in Multimedia Technology) 

(๑๓) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software 
Engineering) 

CMM 322  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์
อัจฉริยะ (Smart Device Application 
Development) 

 CMM 349  การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application 
Development) 

 CMM 444  อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Thingss) 
(๑๔) ศาสตร์เพื่อการค านวณ 
(Computational Science) 

CMM 321  เรขภาพคณิต (Graphics Mathematics) 

 CMM 344  การค านวณแอนิเมชัน (Computational 
Animation) 

 CMM 348  เทคนิคการให้สีกราฟิก (Graphic Rendering 
Techniques) 

 CMM 320  ฟิสิกส์ของแสงและเสียง (Light and Sound 
Physics) 
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ภาคผนวก ง. ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ดร.วัยวัฒน์ สายทุ้ม 
Dr. Waiyawat Saitum 

1.  ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. 2562 ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2546 ค.อ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2540 ศบ. (ออกแบบตกแต่งภายใน), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย 

 

2.  ภาระงานสอน 
 2.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

รายวิชาระดับปริญญาตรี 
CMM 110 ปฏิบัติการทัศนศิลป์                      2 หน่วยกิต                  

     (Visual Laboratory) 
CMM 113 การถ่ายภาพส าหรับงานมัลติมีเดีย                      2 หน่วยกิต                  

     (Photography for Multimedia) 
CMM 116 การถ่ายภาพส าหรับงานมัลติมีเดีย                      2 หน่วยกิต                  

     (Photography for Multimedia) 
CMM 211 การออกแบบกราฟิก 2 หน่วยกิต 
 (Graphic Design) 
CMM 215  การวางหน้าและการออกแบบตัวอักษร 2 หน่วยกิต 
 (Page Layout and Typography Design) 
CMM 219 การผลิตวิดีทัศน์ 2 หน่วยกิต 
 (Video Production) 
CMM 365  สตูดิโอการออกแบบสื่อสารทางการมองเห็น 1 2 หน่วยกิต 
 (Visual Communication Design Studio I) 
CMM 366  สตูดิโอการออกแบบสื่อสารทางการมองเห็น 2 2 หน่วยกิต 
 (Visual Communication Design Studio II) 
CMM 370 การออกแบบการจัดแสง 2 หน่วยกิต 
 (Lighting Design) 
CMM 498  โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 หน่วยกิต 
 (Project Study in Multimedia Technology) 
CMM 499  โครงงานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 หน่วยกิต 
 (Project in Multimedia Technology) 
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 2.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
รายวิชาระดับปริญญาตรี 

CMM 110 ปฏิบัติการทัศนศิลป์ 3 หน่วยกิต 
 (Visual Laboratory) 
CMM 112  การออกแบบกราฟิกเพ่ือการจัดวางและตัวอักษร 3 หน่วยกิต 
 (Graphic Design for Layout and Typography)    
CMM 113  การถ่ายภาพส าหรับงานมัลติมีเดีย 3 หน่วยกิต 
 (Photography for Multimedia)   
CMM 211  การผลิตวีดิทัศน์ส าหรับงานมัลติมีเดีย 3 หน่วยกิต 
 (Video Production for Multimedia)    
CMM 342  การออกแบบกราฟิกส าหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 หน่วยกิต 
 (Graphic Design for Multimedia)    
CMM 343  การถ่ายภาพเชิงพาณิชย์ 3 หน่วยกิต 
 (Photography for Commercial)   
CMM 351  การออกแบบศิลปะจลนศิลป์ส าหรับงานมัลติมีเดีย 3 หน่วยกิต 
 (Kinetic Art for Multimedia)   
CMM 491  สัมผัสแห่งผู้มีประสบการณ์ 3 หน่วยกิต 
 (Touch of The Experience One)    
CMM 498  โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 หน่วยกิต 
 (Project Study in Multimedia Technology) 
CMM 499 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 หน่วยกิต 
 (Multimedia Technology Project) 

 

3. เหตุผลท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้  

  3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาสอดคล้องกับรายวิชาในโครงสร้างของหลักสูตร 
  3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
 

National Conference 
1) Saitum, W. , Aksupapan, P.  and Muenkem, P. , 2019, “ The create of 3D 

animation to advertise King Mongkut’ s University of Technology Thonburi. ” , In The Ninth 
STOU National Research Conference “Innovative research to serve society”, 29 พ.ย. 2562, 
18 มี.ค. 62, Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi, Thailand, หน้า 16-29.  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์  
Asst.Prof. Suriyong Lertkulvanich 

1.  ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. 2536 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2532 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
 

2.  ภาระงานสอน 
 2.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

รายวิชาระดับปริญญาตรี 
CMM 131  วิยุตคณิต 2 หน่วยกิต 
 (Discrete Mathematics) 
CMM 236 เรขภาพคอมพิวเตอร์ 2 หน่วยกิต 
 (Computer Graphics) 
CMM 331  การประมวลผลภาพ 2 หน่วยกิต 
 (Image Processing) 
CMM 332 ฟิสิกส์ส าหรับไฟฟ้า แสง และเสียง 2 หน่วยกิต 
 (Physics for Electronic, Light and Sound) 
CMM 341  ส่วนเชื่อต่อประสานมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 2 หน่วยกิต 
 (Human Computer Interaction) 
CMM 346  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ I  2 หน่วยกิต 
 (Mobile Applications Development I) 
CMM 350 แนวคิดวงจรอิเล็กทรอกนิกส์และดิจิทัล        2 หน่วยกิต 
 (Electronic and Digital Circuit Concept) 
CMM 351  ปฏิบัติการทดลองอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 2 หน่วยกิต 
 (Electronics and Microcontroller Laboratory) 
CMM 352  ปฏิบัติการทดลองเซนเซอร์และตัวขับเคลื่อน 2 หน่วยกิต 
 (Sensors and Actuators Laboratory) 
CMM 367  การพัฒนาเว็บ 2 2 หน่วยกิต 
 (Web Development II) 
CMM 368  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบเคลื่อนที่ 2 2 หน่วยกิต 
 (Mobile Application Development II) 
CMM 467  การประมวลผลกลุ่มเมฆ 2 หน่วยกิต 
 (Cloud Computing) 
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CMM 468  การพัฒนาเครื่องมือทางซอฟต์แวร์ 2 หน่วยกิต 
 (Software Tool Development) 
CMM 498  โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 หน่วยกิต 
 (Project Study in Multimedia Technology) 
CMM 499  โครงงานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 หน่วยกิต 
 (Project in Multimedia Technology) 

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CIT 773 Computer Graphics and Multimedia 3 หน่วยกิต 
CIT 783 Object Technology 3 หน่วยกิต 
 2.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

รายวิชาระดับปริญญาตรี 
CMM 122  วิยุตคณิต 3 หน่วยกิต 
 (Discrete Mathematics) 
CMM 223  ประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนเชื่อมต่อประสาน 3 หน่วยกิต 
 (User Experience/User Interface: UX/UI) 
CMM 230  วงจรอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 หน่วยกิต 
 (Electronics circuit and Microcontroller) 
CMM 320  ฟิสิกส์ของแสงและเสียง 3 หน่วยกิต 
 (Light and Sound Physics) 
CMM 321  เรขภาพคณิต 3 หน่วยกิต 
 (Graphics Mathematics) 
CMM 322  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ 3 หน่วยกิต 
 (Smart Device Application Development)  
CMM 331  ปฏิบัติการทดลองทางอุปกรณ์ส่วนเชื่อมต่อประสาน 2 หน่วยกิต 
 (Interactive Devices Laboratory) 
CMM 344 การค านวณแอนิเมชัน 3 หน่วยกิต 
 (Computational Animation) 
CMM 348 เทคนิคการให้สีกราฟิก 3 หน่วยกิต 
 (Graphic Rendering Techniques) 
CMM 440  การเรียนรู้ของเครื่อง 3 หน่วยกิต 
 (Machine Learning) 
CMM 441  กลจักรวิทัศน์ 3 หน่วยกิต 
 (Machine Vision) 
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CMM 443  การประมวลผลกลุ่มเมฆ 3 หน่วยกิต 
 (Cloud Computing) 
CMM 444  อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง 3 หน่วยกิต 
 (Internet of Thingss) 
CMM 498  โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 หน่วยกิต 
 (Project Study in Multimedia Technology) 
CMM 499 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 หน่วยกิต 
 (Multimedia Technology Project) 
 

3. เหตุผลท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้  

  3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาสอดคล้องกับรายวิชาในโครงสร้างของหลักสูตร 
  3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
National Conference 

1) จิรุจน์ พัฒนจันทร์ และ สุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์ , 2018, “แบบจ าลองสามมิติเสริมการ
เคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยีเออาร์ เรื่อง พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ”,
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13, 2018, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กรุงเทพฯ. 
 
International Conference 

1) Lertkulvanich, S., Senasanarat, N., Rodkul, T. and Chaitaeepornsuk, P., 2017, 
“Kinetic Fashion Presentation:  A Technique of Costume Presentation with Movements of 
Object upon Costume (The Butterfly Model Costume)”, The 6th International & 2nd National 
Conference on Learning, ICLIST2018, Mar 3, 2018, Petchburi, Thailand. 

2) Reepairoj, P. , Ketteng, W.  and Lertkulvanich, S. , 2017, “ An Augmented 
Reality for Home Decorated Applications via smart device” , The 8 th International Science, 
Social Sciences, Engineering and Energy Conference, March, 17, 2017, Chonburi, Thailand. 
 
วารสารระดับชาติ 

1) Suwanna S.  and Suriyong L. , 2017, “A GAME-BASED LEARNING APPROACH 
TO IMPROVE STUDENTS' LEARNING ACHIEVEMENT IN DIAGRAM COURSE” , Phranakhon 
Rajabhat Research Journal (Humanities and Social Sciences), Vol 12 issue 2. 
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อาจารย์ จิรุจน์ พัฒนจันทร์ 
Jiruth Pattanachan 

1.  ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. 2560 ศล.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต), มหาวิทยาลัยรังสิต, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2554 ศ.บ. (ประยุกต์ศิลปศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย 
 

2.  ภาระงานสอน 
 2.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

รายวิชาระดับปริญญาตรี 
CMM 210 การจัดองค์ประกอบในงานหลังกระบวนการผลิต                      2 หน่วยกิต               
 (Compositing) 
CMM 217 วาดเส้นสร้างสรรค์และการออกแบบตัวละคร                      2 หน่วยกิต                  
 (Character Design and Figure in Motion) 
CMM 342 การออกแบบและการพัฒนาเกม                      2 หน่วยกิต                  
 (Game Design and Development) 
CMM 361 สตูดิโอแอนิเมชัน 1                       2 หน่วยกิต                  
 (Studio Animation 1) 
CMM 362 สตูดิโอแอนิเมชัน 2                       2 หน่วยกิต                  
 (Studio Animation 2) 
CMM 463   สตูดิโอแอนิเมชัน 3  2 หน่วยกิต                  
 (Studio Animation 3) 
CMM 498  โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 หน่วยกิต 
 (Project Study in Multimedia Technology) 
CMM 499  โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย                     3 หน่วยกิต                
 (Project in Multimedia Technology) 
 2.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

รายวิชาระดับปริญญาตรี 
CMM 114 การจัดองค์ประกอบในงานหลังกระบวนการผลิต                      3 หน่วยกิต               
 (Composite) 
CMM 213 วาดเส้นสร้างสรรค์และการออกแบบตัวละคร                      3 หน่วยกิต                  
 (Creative Drawing and Character Design) 
CMM 214 พ้ืนฐานภาพเคลื่อนไหวสามมิติ 3 หน่วยกิต 
 (3D Animation Fundamentals) 
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CMM 310 การออกแบบและการพัฒนาเกม 3 หน่วยกิต 
 (Game Design and Development) 
CMM 345 การพัฒนาแบบจ าลองสามมิติ 3 หน่วยกิต 
 (3D Modeling Development) 
CMM 350 หลักการพัฒนาวิชวลเอฟเฟค 3 หน่วยกิต 
 (VFX Essential Development) 
CMM 442 สตูดิโอแอนิเมชัน 3 หน่วยกิต 
 (Animation Studio) 
CMM 498 โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 หน่วยกิต 
 (Project Study in Multimedia Technology) 
CMM 499 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 หน่วยกิต 
 (Multimedia Technology Project) 

 
3. เหตุผลท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้  

    3.1 คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
   3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
International conference 

1) Patanachan, J. , Suksompong N.  and Mechamnan N. , 2019, “Hemophobia 
test by Virutal Reality Game” , International Proceedings of the 4th Joint Symposium of 
KMUTT and TUT., 5 July 2019, Tokyo, Japan, PP. 43-49. 

2) Patanachan, J. , Lertkulvanich S. , Mabangyang T. , Watthanasin K.  and 
Kuksungnoen S. , 2018, “3D Model Supplement with AR Technology about Royal Projects by 
King Bhumibol Adulyadej” , Proceeding of The 13 th National and International Sripatum 
University Conference (SPUCON2018): Research and Innovations for Thailand 4.0, 20 Dec 
2018, Sripatum University, Bangkok, Thailand, pp. 2329-2337. 
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อาจารย์ ณัฐพงษ์ ประเสริฐสังข์ 
Nuttapong Prasertsung 

1.  ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. 2558 ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ),  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2555 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประเทศไทย 
 

2.  ภาระงานสอน 
 2.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

รายวิชาระดับปริญญาตรี 
CMM 220 ระบบเว็บและเทคโนโลยี                      2 หน่วยกิต               
 (Web System and Technology) 
CMM 240 การพัฒนาเว็บ 1                      2 หน่วยกิต                  
 (Web Development I) 
CMM 367 การพัฒนาเว็บ 2                      2 หน่วยกิต                  
 (Web Development II) 
CMM 392 การออกแบบเครื่องมือทางการวิจัย                       2 หน่วยกิต                  
 (Design Research Tools) 
CMM 393 การจัดการรวบรวมข้อมูลทางสถิติ                       2 หน่วยกิต                  
 (Statistical Data Management) 
CMM 467   การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  2 หน่วยกิต                  
 (Cloud Computing) 
CMM 498  โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 หน่วยกิต 
 (Project Study in Multimedia Technology) 
CMM 499  โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย                     3 หน่วยกิต                
 (Project in Multimedia Technology) 
 2.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

รายวิชาระดับปริญญาตรี 
CMM 221 การพัฒนาเว็บ                       3 หน่วยกิต               
 (Web Development) 
CMM 349 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน                      3 หน่วยกิต                  
 (Web Application Development) 
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CMM 445 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อความยั่งยืน 3 หน่วยกิต 
 (Multimedia Production for Sustainability) 
CMM 446 เทคโนโลยีโลกเสมือน 3 หน่วยกิต 
 (Reality Technology) 
CMM 490  การวิจัยเบื้องต้นส าหรับคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย         3 หน่วยกิต  
      (Fundamental of Research for Computer Multimedia) 
CMM 498 โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 หน่วยกิต 
 (Project Study in Multimedia Technology) 
CMM 499 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 หน่วยกิต 
 (Multimedia Technology Project) 

 
3. เหตุผลท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้  

  3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาสอดคล้องกับรายวิชาในโครงสร้างของหลักสูตร 
  3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
 
International Journal 
   1) Prasertsung, N. , Noipitak M.  and Tantiwisawaruji, S. , 2018, “ Learning 
Development By Using Peer Assisted Learning: A Case of Residential College” , International 
Electrical Engineering Transactions, Vol. 4, No. 2, pp. 74-77. 
   2) Prapanporn, R. and Prasertsung, P., 2018, “Development of Student Outcome: 
A case study of project-based learning in Math III for undergraduate engineering students” , 
International Electrical Engineering Transactions, Vol. 4, No. 2, pp. 59-63. 
 
International Conference 
   3) Khongkhuntian, T. , Rattanaareekul, W. , Prasertsung, N.  and Tantiwisawaruji, S. ,  
2018, “A Pilot Implementation in Residential College; Development of Independent-problem 
Solving Skills in PBL Classroom using FILA”  , iSTEM- Ed 2018 Proceedings, 11-13 July 2018, 
Bangkok, pp. T-33-T3-35. 
   4) Tantiwisawaruji, S., Prasertsung, N., Noipitak M. and Lekprasert, B., 2018, “Analysis 
of Students’ Achievement and Satisfaction toward Welding Practice Teaching with Peer-Assisted 
Learning”, iSTEM-Ed 2018 Proceedings, 11-13 July 2018, Bangkok, pp.T7-8-T7-11. 
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รศ.ดร.อลิสา ทรงศรีวิทยา 
Assoc.Prof. Alisa Songsriwittaya, Ph.D. 

 

1.  ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. 2553  ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี),  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2538   พบ.ม. (คอมพิวเตอร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2536   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,  
 ประเทศไทย 

 
2. ภาระงานสอน 
2.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
  รายวิชาระดับปริญญาตรี 
CMM 130 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 2 หน่วยกิต 
 (DATA STRUCTURES AND ALGORITHM) 
CMM 133  รูปแบบและกฎและการปฏิบัติของภาษาโปรแกรม 2 หน่วยกิต 
 (SYNTAX, SEMANTICS, AND PRAGMATICS OF PROGRAMMING LANGUAGE)  
CMM 392 การออกแบบเครื่องมือทางการวิจัย 2 หน่วยกิต 
 (DESIGN RESEARCH TOOLS) 
CMM 393 การจัดการรวบรวมข้อมูลทางสถิติ 2 หน่วยกิต 
 (STATISTICAL DATA MANAGEMENT) 
CMM 421 เครือข่าย 2 หน่วยกิต 
 (NETWORKING) 
CMM 498 โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 หน่วยกิต 
 (PROJECT STUDY IN MULTIMEDIA TECHNOLOGY) 
CMM 499 โครงงานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 หน่วยกิต 
 (PROJECT IN MULTIMEDIA TECHNOLOGY) 
 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
LIT 781 นวัตกรรมการเรียนรู้  3 หน่วยกิต 
 (LEARNING INNOVATION) 
LIT 712 โมเดลของการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมในนวัตกรรมการเรียนรู้  3 หน่วยกิต 

(MODELS OF CURRICULUM DEVELOPMENT AND TRAINING IN LEARNING 
INNOVATION) 
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CIT 782 แนวคิดระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต 
 (MODERN OPERATING SYSTEM CONCEPTS) 
CIT 771 การจัดการระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 3 หน่วยกิต 
 (COMPUTER ORGANIZATION AND COMMUNICATION)   
2.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รายวิชาระดับปริญญาตรี 
CMM 122 วิยุตคณิต 3 หน่วยกิต 
 (DISCRETE MATHEMATICS) 
CMM 290 จริยธรรมและกฎหมายทางเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต 
 (ETHICS AND LAWS FOR TECHNOLOGY) 
CMM 330 เครือข่าย 3 หน่วยกิต 
 (NETWORKING) 
CMM 490  การวิจัยเบื้องต้นส าหรับคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย       3 หน่วยกิต  
 (Fundamental of Research for computer multimedia) 
CMM 498 โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 หน่วยกิต 
 (PROJECT STUDY IN MULTIMEDIA TECHNOLOGY) 
CMM 499 โครงงานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 หน่วยกิต 
 (MULTIMEDIA TECHNOLOGY PROJECT) 

 

3. เหตุผลท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้  

  3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาสอดคล้องกับรายวิชาในโครงสร้างของหลักสูตร 
  3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
International Conference 

1) Yoojumnong, P. and Songsriwittaya, A., 2018, “A Model of Teaching by Using 
PISSR for Development of Creative Thinking for Computer Graphic of Undergraduate 
Education.”, The 6th International and 2nd National Conference on Learning Innovation 
in Science and Technology ( ICLIST & NCLIST 2018) , 21-24 March 2018, Novotel Hotel,  
Hua Hin, Thailand, pp. 6-17.  

2) Pipattanasuk, T.  and Songsriwittaya, A. , 2018, “ The Development of 
Microcontroller Experiment Set in Microcontroller I/O Basic Course for Certificate of Vocational 
Education Level Students. ” , The 6th International and 2nd National Conference on 
Learning Innovation in Science and Technology (ICLIST & NCLIST 2018), 21-24 March 2018, 
Novotel Hotel, Hua Hin, Thailand. pp. 59-66.  
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National Journal 
1) นัทธิรา โยโพธิ์ และ อลิสา ทรงศรีวิทยา, 2563, “ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เพ่ือสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี”, วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , ปีที่ 5, 
ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน. 

2) ณัฐธยาน์ ไชยกูลกาญจน์ และ อลิสา ทรงศรีวิทยา , 2563, “สัมฤทธิผลของการจัด
การศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559”. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, 
พฤษภาคม-สิงหาคม. 

3) ธนัญญาณ์ สมหวัง และ อลิสา ทรงศรีวิทยา, 2562, “ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ
โครงงานเป็นฐานวชิาคอมพิวเตอร์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”, วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 207-217. 

4) ปัฐวี สนธิขันธ์ และ อลิสา ทรงศรีวิทยา , 2562, “ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เกมปริศนาหลักภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6”, วารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, 
มีนาคม-เมษายน, หน้า 707-722. 

5) สุรินทร์ ผลงาม, บุญมี เสกสรรค์, จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ และ อลิสา ทรงศรีวิทยา , 2561, 
“การวิเคราะห์และออกแบบตัวแบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้วยข้อมูลบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ”, วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ,  
ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน, หน้า 40-61. 

6) วีระยุทธ จันลา, อรฤดี สุทธิศรี, และ อลิสา ทรงศรีวิทยา, 2560, “ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม)”, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ปีที่ 7, ฉบับพิเศษ ข. เมษายน-มิถุนายน, หนา้ 13-25. 
 

National Conference 
1) วิภาพรรณ จ านงค์ และ อลิสา ทรงศรีวิทยา , 2561, “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ” , The 2nd National 
Conference on Learning Innovation in Science and Technology (NCLIST 2018), วันที่ 21-24 
มีนาคม 2561, โรงแรมโนโวเทล หัวหิน จ.เพชรบุรี, หน้า 943-949.  
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2) จิราพร จิตกุย และ อลิสา ทรงศรีวิทยา, 2561, “รูปแบบการเรียนการสอนด้วยกลวิธีการ
ก ากับตนเองเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน วิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย”, The 2nd National 
Conference on Learning Innovation in Science and Technology (NCLIST 2018), วันที่ 21-24 
มีนาคม 2561, โรงแรมโนโวเทล หัวหิน จ.เพชรบุรี, หน้า 871-877.  

3) สุภัทรา สุริวงษ์ และ อลิสา ทรงศรีวิทยา, 2561, “รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนภาษาร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ”, 
The 2nd National Conference on Learning Innovation in Science and Technology (NCLIST 
2018), วันที่ 21-24 มีนาคม 2561, โรงแรมโนโวเทล หัวหิน จ.เพชรบุรี, หน้า 878-884.  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนินทร์ ตั้งพานทอง  
Asst.Prof. Chanin Tungpantong 

1.  ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. 2561 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2550 ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ),  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2547 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย),  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 

2.  ภาระงานสอน 
 2.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

รายวิชาระดับปริญญาตรี 
CMM 344  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2 หน่วยกิต 
 (Computer-Assisted Instruction Development) 
CMM 420  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 2 หน่วยกิต 
 (Management Information Systems) 
CMM 498  โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 หน่วยกิต 
 (Project Study in Multimedia Technology) 
CMM 499  โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย                     3 หน่วยกิต                
 (Project in Multimedia Technology) 

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CIT 641   คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน                    3 หน่วยกิต                
 (Computer Assisted Instruction) 
CIT 660 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 หน่วยกิต                
 (Management Information System) 
 2.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

รายวิชาระดับปริญญาตรี 
CMM 311 สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้                       3 หน่วยกิต               
 (Digital Media for Learning) 
CMM 340 การตลาดในยุคดิจิทัล 3 หน่วยกิต 
 (Marketing in the Digital Age) 
CMM 341 การสื่อสารเพื่องานธุรกิจดิจิทัล 3 หน่วยกิต 
 (Communication for Digital Business) 
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CMM 346 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ 3 หน่วยกิต 
 (Data Analytics for Business) 
CMM 420  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ                      3 หน่วยกิต                  
 (Information Technology for Management) 
CMM 498 โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 หน่วยกิต 
 (Project Study in Multimedia Technology) 
CMM 499 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 หน่วยกิต 
 (Multimedia Technology Project) 

 
3. เหตุผลท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้  

  3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาสอดคล้องกับรายวิชาในโครงสร้างของหลักสูตร 
  3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
International Journal 

1) Tungpantong C.  and Piriyasurawong P. , 2 0 2 0 , “ Student Relationship 
Management Using Business Intelligence Model to Enhance Student’ s Leadership in 2 1 st 
Century” , The Impact of the 4 th Industrial Revolution on Engineering Education.  
ICL 2019 .  Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, Cham. , Vol. 1 1 34 ,  
pp. 382-394.  
 

International Conference 
1) Tungpantong C.  and Chantatub W. , 2018, “ Factor Affecting Learning 

Achievement on Online Supplement Learning”  International Conference on Business and 
Information 2018 (BAI 2018), 6-8 July 2018, Seoul, Korea., pp.110-118. 
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ดร.กนิษฐา  บางภู่ภมร 
Dr. Kanittha Bangpoophamorn 

1.  ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. 2559 ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,  
 ประเทศไทย 
ปี ค.ศ. 2011 MICT. (Enterprise Networking), University of Wollongong, Australia 
ปี พ.ศ. 2550 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ประเทศไทย 
 

2.  ภาระงานสอน 
 2.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

รายวิชาระดับปริญญาตรี 
CMM 134 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ                      2 หน่วยกิต               
 (Object-Oriented Programming) 
CMM 222 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับเทคโนโลยีสารสนเท                     2 หน่วยกิต                  
 (Data Analytics in Information Technology) 
CMM 223 ระบบจัดการฐานข้อมูล                     2 หน่วยกิต                  
 (Database Management System) 
CMM 320 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ                       2 หน่วยกิต                  
 (Information System Analysis and Design) 
CMM 493 การบริหารโครงการ                       2 หน่วยกิต                  
 (Project Management) 
CMM 498  โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 หน่วยกิต 
 (Project Study in Multimedia Technology) 
CMM 499  โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย                     3 หน่วยกิต                
 (Project in Multimedia Technology) 

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CIT 661 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ                    3 หน่วยกิต                
 (Information System Analysis and Design) 
CIT 772 การจัดการและการออกแบบฐานข้อมูล 3 หน่วยกิต                
 (Database Design and Management) 
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 2.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
รายวิชาระดับปริญญาตรี 

CMM 120 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น                       3 หน่วยกิต               
 (Introduction to the Object-Oriented Programming) 
CMM 121 ระบบจัดการฐานข้อมูล                      3 หน่วยกิต                  
 (Database Management System) 
CMM 222 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 
 (Information System Analysis and Design) 
CMM 340 การตลาดในยุคดิจิทัล 3 หน่วยกิต 
 (Marketing in the Digital Age) 
CMM 390 การบริหารโครงการ 3 หน่วยกิต 
 (Project Management) 
CMM 498 โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 หน่วยกิต 
 (Project Study in Multimedia Technology) 
CMM 499 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 หน่วยกิต 
 (Multimedia Technology Project) 

 
3. เหตุผลท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้  

  3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาสอดคล้องกับรายวิชาในโครงสร้างของหลักสูตร 
  3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
National Journal 

1) Bangpoophamorn, K. , 2019, “ Undergraduate Students’  Perceptions in 
Faculty of Industrial Education and Technology at King Mongkut’ s University of Technology 
Thonburi Toward Teaching and Learning in Thailand 4. 0 Era. ” , Sripatum Chonburi Journal, 
Vol.16, No.1, pp.1-13. 

2) Bangpoophamorn, K.  and Viriyanont, T. , 2019, “ The Development of 
Flipped Classroom Model with Self- Directed Learning to Enhance Critical Thinking in an 
Undergraduate Course. ” , Technical Education Journal King Mongkut’ s University of 
Technology North Bangkok, Vol. 10, No.2, pp.41-50. 
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International Conference 
1) Injaeng, C. , Klamkamluck, W.  and Bangpoophamorn, K. , 2019, “ Interactive 

Media for Chemical Bonding Model Learning with Augmented Reality ( AR)  Technique”  , 
International Proceedings of the 4th Joint Symposium of KMUTT and TUT, 4-5 July 2019, 
Tokyo, pp. 11-16. 
 
National Conference 

1) ธนพัฒน์ ค าตา, สุวรรณา สมบุญสุโข และ กนิษฐา บางภู่ภมร , 2561, “การพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1”, The 2nd National Conference on 
Learning Innovation in Science and Technology (NCLIST 2018), 21-24 มีนาคม 2561, โรงแรม
โนโวเทล หัวหิน จ.เพชรบุรี, หน้า 933-942. 

2) ศิริวรรณ ศรนารายณ์, สุวรรณา สมบุญสุโข และ กนิษฐา บางภู่ภมร, 2561, “การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5”, The 2nd National 
Conference on Learning Innovation in Science and Technology (NCLIST 2018) , 21-24 
มีนาคม 2561, โรงแรมโนโวเทล หัวหิน จ.เพชรบุรี, หน้า 915-923. 

3) วินนรี วิรัชวงศ์, สุวรรณา สมบุญสุโข และ กนิษฐา บางภู่ภมร , 2561, “การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6”, The 2nd National 
Conference on Learning Innovation in Science and Technology (NCLIST 2018) , 21-24 
มีนาคม 2561, โรงแรมโนโวเทล หัวหิน จ.เพชรบุรี, หน้า 924-932. 
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รศ.สุวรรณา สมบุญสุโข 
Assoc.Prof. Suwanna Sombunsukho 

 

1.  ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. 2541  ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
 ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2536 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ประเทศไทย 
 

2.  ภาระงานสอน 
 2.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

รายวิชาระดับปริญญาตรี 
CMM 231  จริยธรรมและกฎหมายทางเทคโนโลยี 2 หน่วยกิต 
 (ETHICS AND LAWS FOR TECHNOLOGY) 

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CIT 612  การพัฒนาระบบการเรียนการสอน 3 หน่วยกิต 
 (Instructional System Development) 
CIT 651  การจัดองค์กรและบริหารการศึกษา 3 หน่วยกิต 
 (Educational Organization and Administration) 
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

รายวิชาระดับปริญญาตรี 
CMM 290 จริยธรรมและกฎหมายทางเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต 
 (ETHICS AND LAWS FOR TECHNOLOGY) 
 
3. เหตุผลท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้  

  3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาสอดคล้องกับรายวิชาในโครงสร้างของหลักสูตร 
  3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
International Journal 

1) Atanan, Y., Sombunsukho, S. and Boonlue, S., 2017. “E-Future Classroom: 
A study Mixed Reality Learning Environment for Deaf Learners in Thailand.” , International 
Journal of Environmental and Science Education. Vol. 12, Issue 10, pp. 2291-2315.  
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National Conference 

1) ธนพัฒน์ ค าตา, สุวรรณา สมบุญสุโข และ กนิษฐา บางภู่ภมร , 2561, “การพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1”, The 2nd National Conference on 
Learning Innovation in Science and Technology (NCLIST 2018), 21-24 มีนาคม 2561, โรงแรม
โนโวเทล หัวหิน จ.เพชรบุรี, หน้า 933-942. 

2) ศิริวรรณ ศรนารายณ์, สุวรรณา สมบุญสุโข และ กนิษฐา บางภู่ภมร, 2561, “การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5”, The 2nd National 
Conference on Learning Innovation in Science and Technology (NCLIST 2018) , 21-24 
มีนาคม 2561, โรงแรมโนโวเทล หัวหิน จ.เพชรบุรี, หน้า 915-923. 

3) วินนรี วิรัชวงศ์, สุวรรณา สมบุญสุโข และ กนิษฐา บางภู่ภมร , 2561, “การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6”, The 2nd National 
Conference on Learning Innovation in Science and Technology (NCLIST 2018) , 21-24 
มีนาคม 2561, โรงแรมโนโวเทล หัวหิน จ.เพชรบุรี, หน้า 924-932. 
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ภาคผนวก จ.   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  
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ภาคผนวก ฉ. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี/
บัณฑิตศึกษา  
 


