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 จากความเปล ี ่ยนแปลงอย ่างรวดเร ็วของเทคโนโลย ีคอมพ ิวเตอร ์  ทำให ้ว ิถ ีช ีวิต 
ของคนเปลี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนการดำรงชีวิต  
การพ ัฒนาเศรษฐก ิจ การพ ัฒนาส ังคมและการพ ัฒนาศ ิลปว ัฒนธรรมให ้ม ีความนำสมัย 
และเพิ ่มความสะดวกสบาย โดยหน่วยงานต่าง ๆ ทั ้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาครัฐ  
ต่างก็มีการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นจำนวนมากในหลายมิติ 
จนกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่จะขาดไม่ได้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้มีการพัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที ่มีการเชื ่อมต่อด้วยความเร็วสูง ทำให้มีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์  
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปอยู ่ในสิ ่งรอบตัวจำนวนมาก เช่น การบรรจุระบบปัญญาประดิษฐ์ 
เข้าไปในอุปกรณ์ต่าง ๆ การเกิดขึ้นของเมตาเวิร์ส (Metaverse) เทคโนโลยีของการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ที่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ความก้าวหน้าเหล่านี้  
ส่งผลให้ม ีการนำไปประยุกต ์ใช ้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ก ้าวหน้าไปอย่างมาก  
โดยประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้เน้นให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต ซึ ่งเป็นอุตสาหกรรมที่จะสร้างผลกำไรและผลตอบแทนสูง โดยเฉพาะ 
กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ หลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมดิจิทัล 
คอนเทนต์ เกมและแอนิเมชัน การประมวลผลบนระบบคลาวด์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรม  
ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เป็นต้น อุตสาหกรรมเหล่านี้ล้วนต้องใช้องค์ความรู้ทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ในการขับเคลื่อน  
 จากเหตุผลของความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงได้มีการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ว ิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว ิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ข ึ ้น เพื ่อผล ิตบัณฑิตที ่ม ีองค์ความรู้  
และความสามารถทันต่อความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งด้านการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์  
การพัฒนาเกมและสื ่อเชิงโต้ตอบ และเทคโนโลยีการสื ่อสารยุคใหม่และความมั ่นคงเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์ เพื ่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม  
ภาคธุรกิจ และภาครัฐ   
 

 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ธันวาคม 2564 



มคอ.2 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | ข 

สารบัญ 

 
  หน้า 

คำนำ  ก 

สารบัญ  ข 

หมวดที ่1     ข้อมูลทั่วไป  
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 4. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 

 5. รูปแบบของหลักสูตร  1 

 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 

 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 

 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 3 

 9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และ 
   คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 

 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา 
     ในการวางแผนหลักสูตร  
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 12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและ 
     ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย  
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 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืน 
     ของมหาวิทยาลัย  

7 

หมวดที ่2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
 1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  9 

 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
 
 

10 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

         รหัสหลักสูตร   :  25511651104173 

 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Computer Science 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 ชื่อย่อ   :   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:  Bachelor of Science (Computer Science) 
 ชื่อย่อ   :   B.Sc. (Computer Science) 

3.  วิชาเอก (ถ้ามี)   

      ไม่มี 

4.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  

      123 หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 
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     5.2 ภาษาที่ใช้ 
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 

  5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถอ่าน เขียนและสื่อสารภาษาไทยได้ 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน (ถ้ามี) 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 6.1 เป ็นหลักส ูตรปร ับปรุง พ.ศ. 2565 โดยปรับปร ุงจากหลักส ูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2565 เป็นต้นไป 
 6.3 คณะกรรมการประจำคณะพ ิ จ ารณาหล ั กส ู ตร  ในการประช ุ มคร ั ้ งท ี ่  2/2564  
เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 
 6.4  คณะอนุกรรมการกลั ่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตร การประชุมครั ้งที่  1/2564  
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
 6.5 คณะกรรมการสภาว ิชาการ พ ิจารณาหล ักส ูตร ในการประช ุม คร ั ้ งที่  7(22)/2564  
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 6.6  ส ภ า ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย อ น ุ ม ั ต ิ ห ล ั ก ส ู ต ร  ใ น ก า ร ป ร ะ ช ุ ม ค ร ั ้ ง ท ี ่  11(23)/ 2564  
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 6.7 องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร  ไม่มี 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

     หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 
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8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  

 8.1 นักพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Developer)  
 8.2 นักบริหารเครือข่าย (Network Administrator)  
 8.3 วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) 
 8.4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer) 
 8.5 นักพัฒนาเกม (Game Developer) 
 8.6 นักพัฒนาอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย (Interactive Media Developer) 
 8.7 ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ (Software entrepreneur) 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน  ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์    

ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจำตัวประชาชน 

วุฒิการศึกษา/ 
สถาบัน 

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ผลงานทาง
วิชาการ/ 

การวิจัย/ตำรา 
1. นายจุฑาวุฒิ จนัทรมาลี 
    3 3199 0006X XX X 

วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
สถาบนับัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์  
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)  
มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

พ.ศ. 2548 
 
 
 
พ.ศ. 2538 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
(วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 

ภาคผนวก ค 

2. นายชวาลศักดิ์  
เพชรจันทร์ฉาย 
    3 3112 0024X XX X 

Ph.D. (Computer 
Science)  
Universiti Teknologi 
Malaysia, Malaysia  
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)  
มหาวิทยาลยัมหิดล  
กศ.บ (วิทยาศาสตร์ - 
เคมี)  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ มหาสารคาม 
 
 

ค.ศ. 2013 
 
 
 
พ.ศ. 2547 
 
 
พ.ศ. 2530 
 

อาจารย ์
 

ภาคผนวก ค 
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ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจำตัวประชาชน 

วุฒิการศึกษา/ 
สถาบัน 

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ผลงานทาง
วิชาการ/ 

การวิจัย/ตำรา 
3. นางสาวอรศิริ  ศิลาสัย 
    3 4299 0001X XX X 

MIT (Information 
Technology)  
Queensland University 
of Technology, 
Australia 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)   
สถาบนัราชภัฏเลย  
ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ค.ศ. 2008 
 
 
 
 
พ.ศ. 2546 
 
พ.ศ. 2541 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
(วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 

ภาคผนวก ค 

4. นางสาววัจนา ขาวฟา้ 
    3 1601 0125X XX X 

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)  
สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ  
ค.อ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)   
สถาบนัเทคโนโลย ี
ราชมงคล 

พ.ศ. 2545 
 
 
 
 
พ.ศ. 2540 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
(วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 

ภาคผนวก ค 

5. นางสาวนภัสศรัณย์  
ชัชวาลานนท ์
   3 1002 0111X XX X 

บธ.ม. (การเงินและการ
ธนาคาร) 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

พ.ศ. 2542 
 
 
พ.ศ. 2535 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
(วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 

ภาคผนวก ค 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร  
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศขึ ้น ซึ ่งมีจุดมุ ่งหมายในการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน  
และสร้างคุณค่าใหม่ โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล 
และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ซึ่งจะต้องใช้  
องค์ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อน เช่น อุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งมีอุตสาหกรรม  
ที่เกี ่ยวข้องหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบไอโอที อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ 
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ เกมและแอนิเมชัน การประมวลผลบนระบบคลาวด์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เป็นต้น ซึ่งมีการใช้ความรู้ 
เทคนิคและอัลกอริทึมทางระบบปัญญาประดิษฐ์และองค์ความรู้อื่น ๆ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  
เป็นหัวใจหลักในการประยุกต์และพัฒนา  

ด้านความสอดคล ้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่  12 และ  
(ร่าง) ฉบับที่ 13 ในการพลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างมั่ นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน แนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของ
ประเทศ ประกอบด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน โดยวิสัยทัศน์
รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย 2021 ที่กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล  
ที ่ท ันสมัย รองรับการพัฒนาประเทศสู ่การเปลี ่ยนผ่านเศรษฐกิจที ่ข ับเคลื ่อนด้วยนวัตกรรม  
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้เป็นเอกภาพและเห็นผลจริง ซึ่งอุตสาหกรรม
และบริการแห่งโลกอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การใช้ชีวิตวิถีใหม่ที่แตกต่างจากเดิม  
มีการพึ ่งพาดิจ ิท ัลมากข ึ ้นในการข ับเคล ื ่อนอ ุตสาหกรรม ธ ุรก ิจ ส ังคมและการดำรงช ีวิต  
โดยที่ภาคอุตสาหกรรมและบริการยังมีความต้องการบุคลากรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก 
ดังนั้นการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ เป็นผู้มีความรู้และความสามารถตรงกับ
ความต้องการดังกล่าว จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ ่งที ่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม ประหยัด และคุ้มค่า ต่อไป 

 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

จากทิศทางของการพัฒนาอ ุตสาหกรรมท ี ่ เก ี ่ยวข ้องการข ับเคล ื ่อนธ ุรก ิจ ส ังคม  
และการใช ้ช ีว ิตที ่มีความเกี ่ยวข ้องกับว ิทยาการคอมพิวเตอร ์มากขึ ้น การพัฒนากำลังคน  
สาขาว ิชาว ิทยาการคอมพิวเตอร ์ท ี ่ม ีความรู ้ความสามารถและตอบสนองต่อความต้องการ  
ของตลาดแรงงานในภาคส่วนต่าง ๆ ที ่กล ่าวมาจ ึงม ีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่ง  
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ต่อการผลักดันให้การพัฒนาต่าง ๆ ดังกล่าว สำเร็จตามความมุ่งหมาย โดยที่บัณทิตที่สำเร็จการศึกษา
ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องมีความสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการด้านต่าง ๆ 
เช่น การสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ เกม และสื่อเชิงโต้ตอบ การบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
ลักษณะต่าง ๆ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น ประกอบกับ 
การให้ความสำคัญกับการสร ้างบัณฑิตให ้สามารถ พัฒนาซอฟต์แวร ์ท ี ่ ใช ้ป ัญญาประดิษฐ์   
เพ ื ่อแก ้ป ัญหาที ่ซ ับซ ้อนและรองร ับอ ุตสาหกรรมและบร ิการแห ่งอนาคต ม ีส ัมมาคารวะ  
มีความรับผิดชอบและอดทน สามารถทำงานเป็นทีม มีจรรยาบรรณ และ สามารถใช้ศัพท์ทางเทคนิค
ในการติดต่อสื ่อสารภาษาอังกฤษได้ สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์เพื ่อใช้งานทางด้านการศึกษา  
ด้านอาหาร ด้านการพยาบาล ด้านอุตสาหกรรมบริการ และด้านธุรกิจได้ ซึ ่งคุณสมบัติเหล่านี้  
ของบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะให้การพัฒนาภาคส่วนต่าง ๆ 
ประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายได้ 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ 
     มหาวิทยาลัย 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบในข้อ 11.1 และ 11.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์จึงทำการปรับปรุงขึ้นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ดังที่กล่าวมา นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (พ.ศ.2563 - 2567)  
ที ่มุ ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ความหลากหลายทางการศึกษาโดยมีการเชื ่อมโยงกับผู ้มีส ่วนได้ ส่วนเสีย 
 (Stakeholders) และจ ุดเน ้นด ้านความเป ็นเล ิศในการผลิตกำล ังคน ด ังน ั ้น  ทางหล ักส ูตร 
จึงได้มุ ่งพัฒนาหลักสูตรที ่ผลิตบัณฑิตที ่มีความรู้  ความสามารถ และตอบโจทย์ความต้องการ 
ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นการผลิตบัณฑิต  
ซึ ่งสอดคล้องกับพันธกิจหนึ ่งในสี ่ด ้านของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการผลิตบัณฑิต นอกจากนี้  
ในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุส ิตกำหนดให้มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคตและ
เป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้มีการปรับปรุง  
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเด็นดังกล่าว โดยผลิตกำลังคนให้มีศักยภาพสูง  
ทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพที ่ทันต่อความต้องการของการทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ  
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แห่งอนาคต ตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ ่งบัณฑิตของหลักสูตรจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื ่อน  
(New Growth Engines)  ที ่จะนำไปส ู ่การเพ ิ ่มข ีดความสามารถในการแข ่งข ันของประเทศ 
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มุ่งเน้นความหลากหลายทางการศึกษา รวมทั้งการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน สามารถให้บริการข้อมูลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ
ชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และยังสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
(SDU Direction) พ.ศ. 2563 - 2567 ในการเป็นมหาวิทยาลัย จิ๋ว แต่ แจ๋ว มีจุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์  
ที่ต้องการสร้างความหลากหลายทางการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน  

โดยหลักสูตรได้ปรับปรุงและเพิ ่มเติมความเข้มแข็งของหลักสูตรตามความเชี ่ยวชาญ 
ทางด ้านปัญญาประด ิษฐ ์และการประย ุกต ์ใช ้ ในระบบงาน โดยได ้ปร ับเพ ิ ่มความเข ้มข้น  
และความทันสมัยของรายวิชาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึน นอกจากนี้ ยังเน้นคุณสมบัติ
ของบัณฑิต ที่แสดงออกถึงความมีสัมมาคารวะ มีความรับผิดชอบและอดทน สามารถทำงานเป็นทีม 
และมีจรรยาบรรณ ตลอดจนสามารถใช้ศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   ความเป็นสวนดุสิต ทักษะการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ 

ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารสากล พลเมืองไทยและพลเมืองโลก จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ  
การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล อาหารการกิน วิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียน และคุณค่าความสุข  

 
 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

   การพัฒนาเว็บแบบฟูลสแต็ก เทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล และเทคโนโลยี 
เมตาเวิร์ส 

 
 13.3  การบริหารจัดการ 

   รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื ่น หลักสูตรมีแนวทาง 
ในการบริหารจัดการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเพื่อดำเนินการขอเปิดรายวิชา กำหนดอาจารย์ผู้สอน จัดตารางเวลาเรียน จัดตาราง
สอบ จัดสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
การเรียนรู้ พร้อมเอกสารรายงานที่เก่ียวข้องตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
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   รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน หลักสูตรมีแนวทาง 
ในการบริหารจัดการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมเพื่อสรรหาผู้สอนในรายวิชา 
ที่สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น จัดตารางเวลาเรียน จัดตารางสอบ จัดสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผล การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ พร้อมเอกสารรายงานที่เกี ่ยวข้อง  
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1  ปรัชญา  
  บัณฑิตสามารถ พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและรองรับ
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มีสัมมาคารวะ มีความรับผิดชอบและอดทน สามารถทำงาน 
เป็นทีม มีจรรยาบรรณ และสามารถใช้ศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

 
 1.2 ความสำคัญ  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เน้นการผลิตบัณฑิต 
ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต ที่มีความต้องการบัณฑิตที ่มีลักษณะเป็นบัณฑิตพันธุ ์ใหม่ซึ ่งมีศักยภาพสูง 
ทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ โดยบัณฑิตจะเป็นพลังขับเคลื่อน ที่จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ หลักสูตรปรับปรุง วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ได ้เน ้นความเข ้มข ้นและความทันสมัยของรายว ิชาที ่สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว  
และยังเน้นให้ได้บัณฑิตที่มีสัมมาคารวะ ความรับผิดชอบและอดทนในการทำงาน และความเป็น
พลเมืองในยุคดิจิทัล 
 
 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้   

1.3.1 มีสัมมาคารวะ ความรับผิดชอบและอดทนในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีม  
และมีจรรยาบรรณทางด้านคอมพิวเตอร์ 

1.3.2 สามารถใช้ศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษและการสืบค้นข้อมูล
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1.3.3 สามารถประยุกต์ใช้หลักการ วิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์
สำหรับการใช้งาน 

1.3.4 สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที ่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื ่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและรองรับ
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการใช้งาน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

   คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ปี (ระบุปี พ.ศ. 2565 - 2569) 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. พ ัฒนาเน ื ้ อหารายว ิช า ใน
หลักสูตรให้มคีวามทันสมัย 
 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประชุมหารือเพ่ือหาแนวทางใน
การปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา
ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีและตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
2. มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอน
รายวิชาดำเนินการปรับปรุง
เนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยตาม
คำแนะนำของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. มคอ.3, 4, 5, 6 ของรายวิชา 
รายงานการประชุมหลักสูตร 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
รายวิชาที่หลักสูตรจัดการเรียน
การสอน  
2. คะแนนการตรวจประกัน
คุณภาพ ในองค์ประกอบที่ 5 ตัว
บ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร  

2. พัฒนาเทคนิคการสอนตาม
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1. ส่งเสริมอาจารย์ให้เข้ารับการ
อบรมเทคนิคการสอนและนำมา
ปรับปรุง/ใช้ในการเรียนการสอน 

1. รายงานการเข้ารับการอบรม
เทคนิคการสอน/ใบประกาศ 

3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ 

1. พ ัฒนาคว ามร ่ ว ม ม ื อ กั บ
หน่วยงานภายนอกทั ้งภาครัฐ
และเอกชนในการแลกเปลี ่ยน
ประสบการณ์ องค์ความรู้ 

1. มีบันทึกความร่วมมือ (MOU) 
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
2. ภาค ี เคร ือข ่ายการประชุม
ว ิ ช า ก า ร ร ะด ั บป ร ิ ญญาต รี  
ด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคเอเชีย 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 
    ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก) 
 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในกรณีที ่นักศึกษามีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียน 
ในภาคฤดูร้อนโดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ภาคผนวก ก) 

 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 

 2.1  วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  
              วัน - เวลาราชการปกติ เฉพาะนักศึกษาเต็มเวลา  
  ภาคการศึกษาที่  1 ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
  ภาคการศึกษาที่  2 ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 
 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
          1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษา 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
  2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ภาคผนวก ก) และเกณฑ์การรับสมัครของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กำหนด  
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 2.3  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีท่ี 1 50 50 50 50 50 
ช้ันปีท่ี 2 - 50 50 50 50 
ช้ันปีท่ี 3  - -  50 50  50  
ช้ันปีท่ี 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
จำนวนผู้คาดว่าจะสำเรจ็การศึกษา - - - 50 50 

 

 2.4 งบประมาณตามแผน  
2.4.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท)   

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ  

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าบำรุงการศึกษา 2,640,000 5,280,000 7,920,000 10,560,000 10,560,000 
ค่าลงทะเบียน (แรกเข้า) 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล      

รวมรายรับ 2,990,000 5,630,000 8,270,000 10,910,000 10,910,000 
รายรับต่อหัวนักศึกษา 59,800 56,300 55,133 54,550 54,550 

 

2.4.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)   

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ  

2565 2566 2567 2568 2569 
ก. งบดำเนินการ 
1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,124,700 2,252,100 2,387,300 2,530,500 2,682,300 
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  300,400 318,400 337,500 357,700 379,200 
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 528,000 1,056,000 1,584,000 2,112,000 2,112,000 

รวม (ก) 2,953,100 3,626,500 4,308,800 5,000,200 5,173,500 
ข. งบลงทุน 
ค่าครุภณัฑ ์ 1,300,000 910,000 637,000 445,900 312,130 

รวม (ข) 1,300,000 910,000 637,000 445,900 312,130 
รวม (ก)+(ข) 4,253,100 4,536,500 4,945,800 5,446,100 5,485,630 

จำนวนนักศึกษา 50 100 150 200 200 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 59,062 36,265 28,725 25,001 25,868 
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2.5  วิธีการจัดการศึกษา  
 จัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน ทั ้งนี ้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก) และมีการจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต 
โดยใช้ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ WBSC-LMS ร่วมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ 

 
2.6  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา  และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 

  เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ภาคผนวก ก) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (ภาคผนวก ฐ) 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

    3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
          123    หน่วยกิต 
3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร 

   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต 
      2. หมวดวิชาเฉพาะ                                      87 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  12 หน่วยกิต 
    2.2 วิชาเฉพาะด้าน    60 หน่วยกิต 
     1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ     6 หน่วยกิต 
     2) กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์    6 หน่วยกิต 
     3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   24 หน่วยกิต 
     4) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ   21 หน่วยกิต 
     5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์    3 หน่วยกิต 
    2.3 วิชาเลือก ให้เรียนไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 
    2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    3 หน่วยกิต 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 
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3.1.3  รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1500202 ความเป็นสวนดุสิต 

Suan Dusit Spirit 
3(2-2-5) 

1500122 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 
Thai Language Communication Skills 

3(2-2-5) 

1500123 ภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ 
English for Modern Lifestyle 

3(2-2-5) 

1500124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
English for International Communication 

3(2-2-5) 

2500118 อาหารการกิน 
Food for Life 

3(3-0-6) 

2500119 วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
Lifestyle for Circular Economy 

3(2-2-5) 

2500120 คุณค่าของความสุข 
Values of Happiness 

3(3-0-6) 

2500121 พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
Thai and Global Citizens 

3(2-2-5) 

4000114 จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ 
Business Thinking Inspiration 

3(2-2-5) 

4000115 การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล 
Living in the Digital Era 

3(2-2-5) 
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2 หมวดวิชาเฉพาะ           87 หน่วยกิต 
 2.1 วิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4121107  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

Numerical Analysis  
3(3-0-6) 

4121109  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์  
Calculus and Analytic Geometry  

3(3-0-6) 

4121110  สถิติสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Statistics for Computer Scientists 

3(3-0-6) 

4122112  คณิตศาสตร์ดิสครีต 
Discrete Mathematics  

3(3-0-6) 

                       
  2.2 วิชาเฉพาะด้าน  ให้เรียน           60 หน่วยกิต  
   2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ     6 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4122625 การจัดการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

Information Management based on Artificial Intelligence 
Technology  

3(2-2-5) 

4122114 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Communicative English for Computer Scientists 

3(3-0-6) 

  
   2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์     6  หน่วยกิต   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4121204 ระบบฐานข้อมูล  

Database Systems 
3(2-2-5) 

4124607 โครงงานระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ  
Inteligent Computer System Project 

3(0-6-3) 
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2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์    24  หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4121309 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน  

Python Programming 
3(2-2-5) 

4122626 การพัฒนาเว็บแบบฟูลสแต็ก  
Full Stack Web Development 

3(2-2-5) 

4123212 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
Big Data Analytics 

3(2-2-5) 

4122321 การออกแบบและพัฒนาเกมอัจฉริยะ 
Intelligent Games Design and Development 

3(2-2-5) 

4121310 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์  
Object Oriented Programming  

3(2-2-5) 

4122322 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่   
Mobile Application Design and Development 

3(2-2-5) 

4122323 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ 
Object Oriented Analysis and Design 

3(2-2-5) 

4123326 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
Software Engineering 

3(2-2-5) 

 
   2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ      21 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4121311 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม  

Data Structures and Algorithms Analysis 
3(2-2-5) 

4121312 อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ 
Artificial Intelligence Algorithms 

3(2-2-5) 

4122324 การเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ 
Artificial Intelligence Programming 

3(2-2-5) 

4121313 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ 
Image Processing and Computer Vision 

3(2-2-5) 

4121205 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอัจฉริยะ 
Data Communication and Intelligent Networks 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4123213 การออกแบบและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Computer Network Design and Administration 
3(2-2-5) 

4122325 ระบบปฏิบัติการ  
Operating Systems 

3(2-2-5) 

 
   2.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3 หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4121408 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Architecture 
3(2-2-5) 

 
2.3 วิชาเลือก ให้เรียนไม่น้อยกว่า                             12  หน่วยกิต 

                       ให้ผู้เรียนเลือกเรียนในรายวิชาของกลุ่มวิชาเดียว หรือแต่ละกลุ่มวิชารวมกัน 
ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
                         2.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูลและระบบปัญญาประดิษฐ์   
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4122215 การเรียนรู้เชิงลึก  

Deep Learning 
3(2-2-5) 

4122216 การประมวลผลล่วงหน้าและจินตทัศน์ข้อมูล 
Data Preprocessing and Visualization 

3(2-2-5) 

4122217 ปัญญาประดิษฐ์ในการประมวลผลข้อความ 
Artificial Intelligence in Text Processing 

3(2-2-5) 

4122218 ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์เชิงการพยากรณ์ 
Artificial Intelligence in Predictive Analytics 

3(2-2-5) 

4123214 เครือข่ายหน่วยประสาท 
Neural Networks 

3(2-2-5) 

4123215 การคำนวณเชิงปัญญา 
Cognitive Computing 

3(2-2-5) 

4123216 การรู้จำภาพ 
Image Recognition 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4123217 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์  

Selected Topic in Data Science and Artificial Intelligence 
3(2-2-5) 

 
   2.3.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่และความม่ันคงเครือข่าย  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4122219 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ 

New Era Computer Network Technology 
3(2-2-5) 

4122220 การบริหารเครือข่ายสำหรับองค์กร 
Enterprise Network Administration 

3(2-2-5) 

4122221 ปัญญาประดิษฐ์กับความม่ันคงเครือข่าย 
Artificial Intelligence and Network Security 

3(2-2-5) 

4122222 วิทยาการเข้ารหัสลับ 
Cryptography 

3(2-2-5) 

4123218 การพิสูจน์ตัวตน 
Authentication 

3(2-2-5) 

4123219 เทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล 
Blockchain Technology and Cryptocurrency 

3(2-2-5) 

4123220 ปัญญาประดิษฐ์ในระบบคลาวด์ 
Artificial Intelligence in Cloud System 

3(2-2-5) 

4123221 การเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์บนอุปกรณ์ไอโอที 
Aritificial Intelligence Programming on IoT Devices 

3(2-2-5) 

4123222 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่และ 
ความมั่นคงเครือข่าย 
Selected Topic in New Era Communication Technology and 
Network Security 

3(2-2-5) 
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                     2.3.3 กลุ่มวิชาการพัฒนาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4122326 การพัฒนาเกมบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก 

Social Network Game Development 
3(2-2-5) 

4122327 การออกแบบและสร้างตัวละครสำหรับเกม 
Character Design and Creation for Game 

3(2-2-5) 

4122328 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพัฒนาเกม 
Artificial Intelligence for Game Development 

3(2-2-5) 

4122329 การออกแบบวัตถุและแอนิเมชัน 3 มิติ 
3D Object and Animation Design 

3(2-2-5) 

4123327 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ 
User Experience Design with Artificial Intelligence 

3(2-2-5) 

4123328 เทคโนโลยีเมตาเวิร์ส 
Metaverse Technology 

3(2-2-5) 

4123329 การพัฒนางานแอนิเมชัน 
Animation Development 

3(2-2-5) 

4123330 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านการพัฒนาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ 
Selected Topic in Game Development and Interactive Media 

3(2-2-5) 

 
                     2.4  วิชาประสบการณ์วิชาชีพ                            3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4124912 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Field Experience in Computer Science 
3(450) 

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 20 

3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
      ให้เลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ  อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
 
 3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วยกิต 

ชม./
สัปดาห ์

ทฤษฎี 
ชม./

สัปดาห ์

ปฏิบัติ 
ชม./

สัปดาห ์

ศึกษา 
ด้วยตนเอง 
ชม./สัปดาห ์

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 1 3    
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 2 3    
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3 3    
หมวดวิชาเฉพาะ วิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4121107 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3 3 0 6 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
4121309 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา 

ไพทอน 
3 2 2 5 

กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
4121311 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์

อัลกอริทึม 
3 2 2 5 

กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
4121408 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 

รวม 21    
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ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วยกิต 

ชม./
สัปดาห ์

ทฤษฎี 
ชม./

สัปดาห ์

ปฏิบัติ 
ชม./

สัปดาห ์

ศึกษา 
ด้วยตนเอง
ชม./สัปดาห ์

หมวดวิชาเฉพาะ วิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4121110 สถิติสำหรับนักวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
3 3 0 6 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 
4121204 ระบบฐานข้อมูล 3 2 2 5 

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
4121310 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 3 2 2 5 

กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
4121312 อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ 3 2 2 5 
4121313 การประมวลผลภาพและ

คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 
3 2 2 5 

กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ   
4121205 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

อัจฉริยะ 
3 2 2 5 

รวม 18    
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ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วยกิต 

ชม./
สัปดาห ์

ทฤษฎี 
ชม./

สัปดาห ์

ปฏิบัติ 
ชม./

สัปดาห ์

ศึกษา 
ด้วยตนเอง 
ชม./สัปดาห ์

หมวดวิชาเฉพาะ วิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4122112 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3 3 0 6 

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
4122114 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

สำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3 3 0 6 

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
4122321 การออกแบบและพัฒนาเกมอัจฉริยะ 3 2 2 5 
4122323 การวิเคราะห์และออกแบบ 

เชิงอ็อบเจกต์ 
3 2 2 5 

กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
4122325 ระบบปฏิบัติการ 3 2 2 5 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
          วชิาเลือกเสรี 3    

รวม 18    
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ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วยกิต 

ชม./
สัปดาห ์

ทฤษฎี 
ชม./

สัปดาห ์

ปฏิบัติ 
ชม./

สัปดาห ์

ศึกษา 
ด้วยตนเอง 
ชม./สัปดาห ์

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 4 3    
หมวดวิชาเฉพาะ วิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4121109 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 3 0 6 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   
4122626 การพัฒนาเว็บแบบฟูลสแต็ก 3 2 2 5 
4122322 การออกแบบและพัฒนา 

แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
3 2 2 5 

กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
4122324 การเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ 
412xxxx วิชาเลือก 3    

รวม 18    
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ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วยกิต 

ชม./
สัปดาห ์

ทฤษฎี 
ชม./

สัปดาห ์

ปฏิบัติ 
ชม./

สัปดาห ์

ศึกษา 
ด้วยตนเอง 
ชม./สัปดาห ์

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 5 3    
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 6 3    
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
4122625 การจัดการสารสนเทศ 

ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
3 2 2 5 

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   
4123212 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ 
412xxxx วิชาเลือก 3    
412xxxx วิชาเลือก 3    

รวม 18    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 25 

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วยกิต 

ชม./
สัปดาห ์

ทฤษฎี 
ชม./

สัปดาห ์

ปฏิบัติ 
ชม./

สัปดาห ์

ศึกษา 
ด้วยตนเอง 
ชม./สัปดาห ์

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 7 3    

XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 8 3    
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
4123326 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 2 2 5 

กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
4123213 การออกแบบและการบริหาร

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ    
412xxxx วิชาเลือก 3    

หมวดวิชาเลือกเสรี 
         วิชาเลือกเสร ี 3    

รวม 18    
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ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วยกิต 

ชม./
สัปดาห ์

ทฤษฎี 
ชม./

สัปดาห ์

ปฏิบัติ 
ชม./

สัปดาห ์

ศึกษา 
ด้วยตนเอง 
ชม./สัปดาห ์

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 9 3    

XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 10 3    

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาเฉพาะด้าน 

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์   

4124607 โครงงานระบบคอมพิวเตอร์
อัจฉริยะ 

3 0 6 3 

รวม 9    
 

การศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วยกิต 

ชม./
สัปดาห ์

ทฤษฎี 
ชม./สัปดาห ์

ปฏิบัติ 
ชม./

สัปดาห ์

ศึกษา 
ด้วยตนเอง 
ชม./สัปดาห ์

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
4124912 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3  30  

รวม 3  30  
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     3.1.5  คำอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1500202  ความเป็นสวนดุสิต       3(2-2-5) 
   Suan Dusit Spirit 
   ความเป็นมาของสวนดุสิต ความเข้าใจอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญขององค์กร  
การสร้างจิตวิญญาณความเป็นสวนดุสิต การพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากลแบบสวนดุสิต 
ความเคารพตนเองและผู ้อ ื ่น ความเข้าใจตนเองและการพัฒนาศักยภาพแห่งตนบนพื ้นฐาน 
ความเป็นสวนดุสิต การทำงานบนรากฐานแห่งความประณีต รู ้จริงในสิ่งที่ทำงาน รักและศรัทธา 
ในมหาวิทยาลัย 
   History of Suan Dusit; understanding of organizational identities and 
expertise; building up Suan Dusit spirit; personality development and 
internationalization following Suan Dusit characters; self-respect and mutual respect; 
understanding and capability development of oneself based upon Suan Dusit spirit; 
work with refinement, thoroughness, passion and faith in the university 
 
1500122  ทักษะการสื่อสารภาษาไทย      3(2-2-5) 
   Thai Language Communication Skills 
   องค์ประกอบและกระบวนการสื่อสาร ภาษาไทยในสื่อ ภาษาและการสื่อสารในสังคม
การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยในบริบทต่าง ๆ เทคนิคการเขียนภาษาไทย  
ตามวัตถปุระสงค์การใช้งาน 
   Communication elements and process; Thai language in media; 
language and communication in society; listening, speaking, reading and writing skills, 
practice in various contexts; techniques of writing Thai for specific purposes 
 
1500123  ภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่     3(2-2-5) 
   English for Modern Lifestyle 
   ไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับต้นที่ใช้ในวิถีชีวิตสมัยใหม่ การพัฒนา
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารในวิถีชีวิตสมัยใหม่ การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา  
ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ โดยเน้นการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ English 
Discoveries 
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   Basic English grammar and vocabulary used in modern lifestyle; English 
Skills practice: listening, speaking, reading, and writing for communication in modern 
lifestyle; using technology to develop English skills for modern lifestyle by focusing on 
English Discoveries multimedia program 
 
1500124  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล     3(2-2-5) 
   English for International Communication 
   ไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับกลางเพื่อการสื่อสารสากล การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในระดับกลาง เทคนิคการฟังและการอ่าน  
เพื ่อการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารสากล การฝึกปฏิบัต ิด ้วยแบบทดสอบ  
สอบภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
   Intermediate English grammar and vocabulary for international 
communication; English skills practice: listening, speaking, reading, and writing at an 
intermediate level; listening and reading techniques for taking an English for 
international communication test; practicing English for international communication 
tests 
 
2500118  อาหารการกิน        3(3-0-6) 
   Food for Life 
   ความรู ้เกี ่ยวกับอาหารในชีวิตประจาวัน วัตถุดิบ และส่วนประกอบในอาหาร  
การจัดการและการเก็บรักษาอาหาร การใช้เครื่องมือในการปรุง ประกอบและอุ่นอาหาร งานครัว
เบื ้องต้นในที ่พักอาศัยประเภทอาหาร เครื ่องดื ่ม โภชนาการและการออกแบบรายการอาหาร 
วัฒนธรรมการรับประทานอาหารตามแบบไทยและแบบสากล ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอาหารการกินในปัจจุบัน 
   Knowledge of food in daily life; raw materials and ingredients in food; 
food preparation and preservation; tools and equipment for cooking and reheating; 
basic kitchen work for household; food types; drinks; nutrition and food listing; Thai 
and international dining etiquette; food safety and sanitation; relevant regulations; 
current food trends 
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2500119  วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน     3(2-2-5) 
   Lifestyle for Circular Economy 
   ความรู้พื้นฐานเรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ภูมิอากาศและสภาวะด้านอากาศ 
ภาวะวิกฤติของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม การเร ียนรู ้ เพื ่ออยู ่ก ับธรรมชาติ  
การคิดเชิงวิเคราะห์โดยตลอดวัฏจักรชีวิต ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
เศรษฐกิจหมุนเวียนความตระหนักและแรงผลักดันสู่พลเมืองสีเขียวและวิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน กรณีศึกษา 
   Basic knowledge of environment and ecosystem; climate and climate 
change; natural resources and environment crises; learning how to live with nature; 
analytical thinking throughout a life cycle; general knowledge about Sustainable 
Development Goals; circular economy; awareness and drive for becoming a green 
citizen, and lifestyle into the circular economy; case studies 
 
2500120  คุณค่าของความสุข       3(3-0-6) 
   Values of Happiness 
   ความสุข การจัดการทางอารมณ์ เทคนิคการสร้างความสุข เทคนิคการสร้าง
สัมพันธภาพอย่างยั่งยืน ศิลปะการใช้ชีวิตด้วยตนเอง ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น สุนทรียภาพและ  
การใช้ชีวิตเพื ่อความสุขการพัฒนากรอบความคิดเชิงวิพากษ์ คิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์  
เพ่ือเสริมพลังอำนาจตนและให้คุณค่ากับความสุข 
   Happiness; emotional management; techniques to increase happiness; 
techniques to build long-lasting relationship; the art of living by oneself; the art of living 
with others; aesthetic and happiness living; thinking development based on critical 
thinking, analytical thinking, and creative thinking, to empower oneself and value 
happiness 
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2500121  พลเมืองไทยและพลเมืองโลก      3(2-2-5) 
   Thai and Global Citizens 
   สังคมอารยชนในศตวรรษที่ 21 พลเมืองแห่งโลกไร้พรมแดน ความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค 
และหน้าที่ของประชาชนตามระบอบการเมืองการปกครองของรัฐ ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม การปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ จิตสาธารณะ ธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติ การต่อต้านการทุจริต 
กฎหมายพื้นฐานในการดำรงชีวิต ตลอดจนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา 
   Civilized societies in the 21st century; citizenship of the borderless world; 
Thai and global citizenship; respect of cultural diversity; rights, liberty, equality, and 
duties of citizens of the governing states; self-responsibility and social responsibility; 
protection of the public interests; public volunteerism; good governance in practice; 
anti-corruption; basic laws for life, and learning through case studies 
 
4000114  จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ      3(2-2-5) 
   Business Thinking Inspiration 
   ความสำค ัญของระบบเศรษฐก ิจท ี ่ ม ีต ่อการใช ้ช ี ว ิตและการสร ้างอาชีพ  
การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจแบบอาชีพอิสระ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ภาวะผู้นำ  
และการทำงานเป็นทีม จิตบริการ การบริหารเวลา การบริหารจัดการเงิน สุขภาวะทางการเงิน  
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง เทคนิคการสร้างสรรค์คอนเทนต์และสื่อ เทคนิคการสื่อสาร  
ทางการตลาด ภาษี และกฎหมายธุรกิจ 
   The importance of an economic system to living and job creation; 
entrepreneurship in Gig economy; discovering business opportunities; leadership and 
teamworking; service mind; time management; financial management; financial health; 
risks and risk management; media and contents creation techniques; marketing 
communication techniques; taxes; and business law 
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4000115  การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล       3(2-2-5) 
   Living in the Digital Era 
   ดิจ ิท ัลกับการเร ียนรู ้ การคิดเช ิงการออกแบบ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายดิจิทัล  
และการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศดิจิทัล 
   Digital and learning; design thinking; use of information and 
communication technologies in daily life; information technology security; digital law; 
and digital literacy 
 
หมวดวิชาเฉพาะ        87 หน่วยกิต 
วิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    12 หน่วยกิต 
4121107 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข      3(3-0-6) 
   Numerical Analysis  
 การวิเคราะห์ค่าผิดพลาด รากของสมการไม่เชิงเส้น การประมาณฟังก์ชัน การ
ประมาณค่าในช่วง การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข  
 Error Analysis, Zeros of non-linear equations, Approximation of 
Functions, Interpolation, Numerical Differentiation and Integration 
 
4121109 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์      3(3-0-6) 
   Calculus and Analytic Geometry  
 เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรง ภาคตัดกรวย ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 
อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัย ฟังก์ชันตรีโกณมิติ การประยุกต์ของปริพันธ์ 
 Geometry of line, conic sections, limit and continuity of functions,  
derivative of algebra functions, transcendental functions, and trigonometric functions, 
applications of integrals 
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4121110 สถิติสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 
   Statistics for Computer Scientists 
   ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ระเบียบวิธีการทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น 
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจกแจงของการสุ่ม
ตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์
ถดถอยอย่างง่าย การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติสำหรับการวิจัยเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรมประยุกต์
ทางด้านสถิต ิ 
 Fundamental statistics, statistical methodology, descriptive statistics, 
probability, discrete and continuous probability distribution, sampling distributions, 
estimation, hypothesis testing, chi-square test, correlation and simple regression 
analysis, applying statistical techniques in basic research using statistical packages 

 
4122112  คณิตศาสตร์ดิสครีต      3(3-0-6) 
   Discrete Mathematics  
 เซต ลำดับ และฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์ การเติบโตของฟังก์ชัน วิธีการพิสูจน์และอุปนัย 
วิธีทางคณิตศาสตร์ นิยามและขั้นตอนวิธีแบบเรียกซ้ำ วิธีการนับและความสัมพันธ์แบบปรากฏซ้ำ 
ความสัมพันธ์ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับทฤษฎีกราฟ  
 Sets, sequences, and functions, logic, the growth of functions, methods 
of proof and mathematical induction, recursive definitions and algorithms, counting 
methods and recurrence relations, relations, and introduction to graph theory 
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วิชาเฉพาะด้าน         60 หน่วยกิต 
1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ      6 หน่วยกิต 

4122625 การจัดการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  3(2-2-5) 
   Information Management based on Artificial Intelligence    
                    Technology   
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศ
ในองค์กร องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
ในการจัดการองค์กร ประเด็นด้านกฎหมาย จริยธรรม และผลกระทบทางสังคม การวิเคราะห์ 
ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศในงานด้านการศึกษา ด้านอาหาร ด้านการพยาบาล  
ด้านอุตสาหกรรมบริการ และด้านธุรกิจ 
   Principles, theories, and practices in business processes, information 
system in organization, components of information system and artificial intelligence 
technology, relationship between information system and artificial intelligence 
technology, application of artificial intelligence technology in organization 
management, laws, ethics and social impact issues, analysis, design and develop 
information system in area of education, food, nursing, industrial services, and business 
 
4122114       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
   Communicative English for Computer Scientists                     
   อภิธานศัพท์ว ิทยาการคอมพิวเตอร ์ การอ่านข้อความจากแหล่งข ้อมูลจริง  
ทักษะการอ่านและ วิเคราะห์บทความวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้ไวยากรณ์ 
และเครื่องหมายวรรคตอนสำหรับการเขียน การวางแผน การเขียนเรียงความ บล็อก เอกสารการวิจัย
ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทักษะฟังเพื่อจับใจความจากการสัมมนา การบรรยายหรืออื่น ๆ   
และทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 
   Computer science glossary, reading texts from authentic sources, 
reading skill, and analyzing the computer science research articles, grammar and 
punctuation for writing skill, planning and writing essays, blogs, research papers in 
computer science, listening skill in seminar, discussion or others, and conference 
presentation skill 
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2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์       6 หน่วยกิต 
4121204 ระบบฐานข้อมูล       3(2-2-5) 
   Database Systems 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ การทำให้เป็นบรรทัดฐาน แผนภาพอีอาร์ ภาษาการสอบถามข้อมูล การประมวลผล
รายการ ภาวะการทำงานพร้อมกัน ทริกเกอร์และสโตร์โพรซีเยอร์ การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
และการรักษาความมั่นคงของฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล 
   Principles, theories, and practices in database system, relational 
database model, normalization, entity relationship diagram, structured query language, 
transaction processing, concurrency, triggers and stored procedures, database access 
control and database security, database management system, and application of 
database system 
 
4124607 โครงงานระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ    3(0-6-3) 
   Intelligent Computer System Project   
   ศึกษาความต้องการของระบบและงานว ิจ ัยที ่ เก ี ่ยวข ้องกับโครงงานระบบ
คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ การวางแผนและบริหารโครงงาน จัดทำข้อเสนอโครงงาน พัฒนาโครงงาน 
ประเมินโครงงาน นำเสนอโครงงาน และจัดทำรายงานโครงงาน 
   Study of system requirement and related researches in area of 
intelligent computer system project, project planning and management, project 
proposal creation, project conducting, project evaluation, project presentation, and 
project reporting 
 

3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์     24 หน่วยกิต 
4121309 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน    3(2-2-5) 
   Python Programming 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน 
การระบุปัญหา ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหา ชนิดข้อมูล คำสั่งการรับ และแสดงผล
ข้อมูล คำสั่งเงื่อนไข คำสั่งการเปรียบเทียบ คำสั่งการทำซ้ำ ตัวแปรและพารามิเตอร์ และการจัดการ
แฟ้มข้อมูล 



มคอ.2 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 35 

   Principles, theories and practices in python programming, problem 
identification, programming steps for solving problem , data types, input and output, 
condition, comparison, and repeat statements, variables and parameters, and file 
management 
 
4122626  การพัฒนาเว็บแบบฟูลสแต็ก      3(2-2-5) 
   Full Stack Web Development   
  หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี ่ยวกับหลักการออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน  
ภาษาเอชทีเอ็มแอล ภาษาจาวาสคริปต์ การโปรแกรมควบคุมฝั่งแม่ข่าย การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหวา่ง
มนุษย์และคอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูลสำหรับเว็บ การควบคุมการเข้าใช้งานของผู ้ใช้ และ
ประยุกต์ใช้การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในด้านการศึกษา ด้านอาหาร ด้านการพยาบาล ด้านอุตสาหกรรม
บริการ และด้านธุรกิจ 
   Principles, theories, and practices in web application design, HTML 
language, Javascript language, server-side programming, human computer interaction 
design, web data management,  user access control and applying of web application 
development in area of education, food, nursing, industrial services, and business 
 
4123212  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่     3(2-2-5) 
   Big Data Analytics 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัต ิเก ี ่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 
ขนาดใหญ่ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
   Principles, theories, and practices in big data analytics, big data sources, 
big data analytics process, big data analytics techniques, and big data analytics in 
practices 
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4122321 การออกแบบและพัฒนาเกมอัจฉริยะ    3(2-2-5) 
   Intelligent  Games Design and Development 
   หลักการ ทฤษฎี และฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเกม กลยุทธ์ในการพัฒนา
เกม รูปแบบเกม 2 มิติ และ เกม 3 มิติ บทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในเกม การวิเคราะห์และออกแบบ
เกม การออกแบบฉากและพัฒนาตัวละคร การควบคุมการเคลื ่อนที ่และเสียง  การเพิ ่มฟีเจอร์
ปัญญาประดิษฐ์ในเกม 
   Principles, theories, and practices in game design and development, 2D 
and 3D game modeling, roles of artificial intelligence in games, game analysis and 
design, scene design and character development, animantion and sound control, and 
including artificial intelligence features in games 
 
4121310 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์      3(2-2-5) 
   Object Oriented Programming   
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ คลาส 
แอททริบิวต์ เมทอด คอนสตัคเตอร์ คลาสนามธรรม อินเทอร์เฟส การรับทอด การห่อหุ้ม  
การซ่อนข้อมูล ภาวะพหุสัณฐาน การนํากลับมาใช้ใหม่ การจัดการเธรด การจัดการข้อผิดพลาด  
การจัดการเหตุการณ์ และฝึกปฏิบัติด้วยภาษาโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 
   Principles, theories, and practices in object oriented programming, 
classes, attributes, methods, constructors, abstract classes, interfaces, inheritance, 
encapsulation and information hiding, polymorphism, reuse, thread handlings, error 
handlings, event handlings, and practices in object oriented programming 
 
4122322 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  3(2-2-5) 
   Mobile Application Design and Development 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
คุณลักษณะและข้อจำกัดของอุปกรณ์เคลื่อนที ่ เครื่องมือและภาษาที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรม  
การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ การใช้งานคอมโพเนนต์ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ความมั่นคงของ
แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การจำลองและทดสอบโปรแกรม การนำไปใช้งานบนอุปกรณ์
เคลื่อนที ่
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   Principles, theories, and practices in mobile device programming, 
features and limitations of mobile devices, tools and languages used for programming, 
user interface design, use of components, database connection, security on mobile 
application, simulation and testing, and implementation to a mobile device  
 
4122323 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์     3(2-2-5) 
   Object Oriented Analysis and Design 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี ่ยวกับความรู ้เบื ้องต้นของการวิเคราะห์  
และออกแบบระบบ วงจรการพัฒนาระบบ การวางแผนโครงการ การศึกษาความต้องการและ 
ความเป็นไปได้ของระบบ แบบจำลองยูเอ็มแอล การออกแบบส่วนนำเข้าและส่งออกข้อมูล 
กระบวนการหลังการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบในด้านการศึกษา ด้านอาหาร ด้านการพยาบาล ด้านอุตสาหกรรมบริการ และด้านธุรกิจ 
   Principles, theories, and practices in introduction to system analysis and 
design, system development life cycle, project planning, system requirements and 
feasibility study, Unified Modeling Language model, input and output designs, 
processes after system analysis and design,  and application of system analysis in area 
of education, food, nursing, industrial services, and business 
 
4123326 วิศวกรรมซอฟต์แวร์      3(2-2-5) 
   Software Engineering 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การกำหนดความ
ต้องการของซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ แบบจำลองซีเอ็มเอ็มไอ การบริหาร
โครงการ การบริหารทีมงาน การประมาณการต้นทุนซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ เครื่องมือ
สนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในด้านการศึกษา ด้าน
อาหาร ด้านการพยาบาล ด้านอุตสาหกรรมบริการ และด้านธุรกิจ 
   Principles, theories, and practices in software engineering, software 
requirements specification, agile software development process, CMMI Model, project 
management, team management, software cost estimation, software testing,  tools for 
software engineering, and software development practice in area of education, food, 
nursing, industrial services, and business 
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4) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ      21 หน่วยกิต 
4121311 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม    3(2-2-5) 
   Data Structures and Algorithms Analysis 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล อะเรย์ ลิงค์ลิสต์ สแต็ก คิว  
ต้นไม้ กราฟ ฮีป ตารางแฮช การวิเคราะห์อัลกอริทึมสำหรับการค้นหา การเรียงลำดับ การท่องไปบน
ต้นไม้  แฮช  และการค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดในกราฟ 
   Principles, theories, and practices in data structure, arrays, linked lists, 
stacks, queues, trees, graphs, heaps, hash tables, algorithms analyzation for searching, 
sorting, traversing trees, hashing, and finding shortest paths in graphs 
 
4121312 อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์     3(2-2-5) 

 Artificial Intelligence Algorithms    
 หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัต ิเก ี ่ยวกับแนวคิดปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูล 

และการจัดเตรียมข้อมูล จินตทัศน์ข้อมูล อัลกอริทึมการจำแนกข้อมูล อัลกอริทึมการจัดกลุ่ม อัลกอริทึม
การวิเคราะห์การถดถอยและการพยากรณ์ อัลกอริทึมการเพิ่มประสิทธิภาพ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ  
อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหางานจริง 

              Principles, theories, and practices in artificial intelligence concepts, data 
and data preparation, data visualization, classification algorithms, data clustering 
algorithms, regression analysis and prediction algorithms, optimization algorithms, 
researches in area of artificial intelligence algorithms, and applications for solving the 
real-world problems 
 
4122324 การเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์     3(2-2-5) 
   Artificial Intelligence Programming 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัต ิเก ี ่ยวกับแนวคิดของการเขียนโปรแกรม
ปัญญาประดิษฐ์ การจัดการข้อมูลเวกเตอร์ เมทริกซ์ อะเรย์ และเฟรมข้อมูล การเขียนโปรแกรม
สำหรับการจำแนกข้อมูล การจัดกลุ ่ม การวิเคราะห์การถดถอยและการพยากรณ์ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และการประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหางานจริง 
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   Principles, theories, and practices in concepts of artificial intelligence 
programming, handling vectors, matrices, arrays, and data frame, programming for data 
classification, clustering, regression analysis and prediction, optimization, and 
applications for solving the real-world problems 
 
4121313 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์                             3(2-2-5) 
   Image Processing and Computer Vision 
   หลักการ ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ การประมวลผลภาพ สีและแบบจำลองปริภูมิสี 
การแทนข้อมูลภาพ การแปลงภาพ หลักการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ การตรวจจับและวิเคราะห์วัตถุ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์  การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลภาพทางการแพทย์ รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ และการเกษตร 
      Principles, theories, and practices in image processing, color and color 
space models, image representation and transformation, object detection and analysis, 
researches in area of image processing and computer vision, application in movie 
industry, midical image analysis, autonomous vehicles, and agriculture 
 
4121205 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอัจฉริยะ       3(2-2-5) 
   Data Communication and Intelligent Networks 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัต ิเก ี ่ยวกับการสื ่อสารข้อมูล องค์ประกอบ 
ของการสื ่อสารข้อมูล สถาปัตยกรรมการสื ่อสารข้อมูล แบบจำลองโอเอสไอ ชุดโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี  
การส่งข้อมูล การควบคุมในระดับเชื ่อมโยงข้อมูล  เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย 
เทคโนโลยีเครือข่ายระยะใกล้และระยะไกล เทคโนโลยีเครือข่ายเคลื่อนที่และไร้สาย การบริหาร
เครือข่าย แนวคิดปัญญาประดิษฐ์ในความมั่นคงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
   Principles, theories, and practices in data communication, elements of 
data communication, data communication architecture, OSI model, TCP/IP protocol 
suite, data transmission, data link control, computer network and network devices, 
local and wide area network technology, mobile and wireless network technology, 
network administration, concept of artificial intelligence in computer network security 
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4123213 การออกแบบและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
   Computer Network Design and Administration 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและการบริหารเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ แบบจำลองเครือข่ายสามลำดับชั้น การคำนวณหมายเลขไอพี เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่
แบบเสมือน การควบคุมความคับคั่งของเครือข่าย คุณภาพของการให้บริการ โพรโทคอลสนับสนุน  
การจัดการเครือข่าย การเฝ้าระวังสมรรถนะของเครือข่าย 
   Principles, theories, and practices in computer network design and 
administration, 3-level hierarchical model, IP address calculation, virtual local area 
networks (VLANs), congestion controls, quality of service (QoS), network management 
protocols, network performance monitoring 
 
4122325 ระบบปฏิบัติการ       3(2-2-5) 
   Operating Systems   
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัต ิเก ี ่ยวกับ โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ  
การจัดการกระบวนการ การกำหนดลำดับกระบวนการ การจัดการหน่วยความจำ การจัดการพื้นที่
จัดเก็บ ระบบไฟล์ ความมั่นคงและการป้องกัน เครื่องเสมือน และระบบปฏิบัติการแบบกระจายและ
เครือข่าย  
   Principles, theories, and practices in operating system structures, process 
management, process synchronization, memory management, storage management, 
file system, security and protection, virtual machines, and distributed operating system 
and network 
 

5)  กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์      3 หน่วยกิต 
4121408 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
   Computer Architecture  
   หล ักการ ทฤษฎ ี และการฝ ึกปฏ ิบ ัต ิ เก ี ่ยวก ับสถาป ัตยกรรมคอมพิวเตอร์   
หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำภายใน หน่วยความจำภายนอก ระบบบัส หน่วยควบคุม
อุปกรณ์นำเข้า/ส่งออก การทำไปป์ไลน์ และสถาปัตยกรรมหลายหน่วยประมวลผล  
   Principles, theories, and practices in computer architecture, central 
processing unit, internal memory, external memory, bus system, input/output control 
units, pipelining, and multiprocessor architectures 
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วิชาเลือก  ให้เรียนไม่น้อยกว่า      12 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูลและระบบปัญญาประดิษฐ์ 

4122215  การเรียนรู้เชิงลึก       3(2-2-5) 
   Deep Learning 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับอัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึก ฟังก์ชันการกระตุ้น 
ฟังก์ชันการเพิ่มประสิทธิภาพ เครือข่ายหน่วยประสาทคอนวอลูชัน เครือข่ายหน่วยประสาทรีเคอร์เรนต์
เครือข่ายหน่วยประสาทแอลเอสทีเอ็ม เครือข่ายหน่วยประสาทเจเนอเรทิฟแอดเวอร์ซาเรียล  
และการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกในการแก้ปัญหาจริง 
   Principles, theories, and practices in deep learning algorithms, activation 
functions, optimization functions, convolutional neural networks, recurrent neural 
networks, LSTM neural network, Generative Adversarial Networks (GANs), and 
applications of deep learning algorithms in real world problems 
 
4122216 การประมวลผลล่วงหน้าและจินตทัศน์ข้อมูล   3(2-2-5) 
   Data Preprocessing and Visualization 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี ่ยวกับการแทนข้อมูล การจัดการข้อมูล 
ที่สูญหายและข้อมูลที ่ผิดพลาด การทำความสะอาดข้อมูล การปรับขนาดข้อมูล การทำให้เป็น  
บรรทัดฐาน การเลือกคุณลักษณะ การสกัดคุณลักษณะความสำคัญของ จินตทัศน์ข้อมูล แผนภูมิ  
จินตทัศน์ข้อมูล และการใช้เครื่องมือสำหรับสร้างจินตทัศน์ข้อมูล 
   Principles, theories, and practices in data representation, missing and 
outlier data management, data cleaning, data scaling, normalization, feature selection, 
feature extraction, importance of data visualization, data visualization charts, and using 
of data visualization tools 
 
4122217  ปัญญาประดิษฐ์ในการประมวลผลข้อความ   3(2-2-5) 
   Artificial Intelligence in Text Processing 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประมวลผลข้อความ การวิเคราะห์
เชิงไวยกรณ์ การวิเคราะห์เชิงความหมาย การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจำแนกข้อความ  
การว ิ เคราะห ์ความร ู ้ ส ึก  การแปลภาษา การสก ัดข ้อความ ห ุ ่นยนต ์ โต ้ตอบอ ัตโนม ัติ  
และระบบให้คำแนะนำ 
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   Principles, theories, and practices in text processing, syntactic analysis, 
semantic analysis, application of artificial intelligence in text classification, sentiment 
analysis, language translation, text extraction, chat bots and recommendation system 
 
4122218 ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์เชิงการพยากรณ์   3(2-2-5) 
   Artificial Intelligence in Predictive Analytics 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี ่ยวกับข้อมูลอนุกรมเวลา การเตรียมข้อมูล 
เพื่อการพยากรณ์ แบบจำลองการพยากรณ์ การถดถอย ตัวจำแนกเบส์ ซัปพอร์ตเวกเตอร์แมชีน 
นิวรัลเน็ตเวิร์ก และการประยุกต์ใช้แบบจำลองการพยากรณ์สำหรับข้อมูลจริง 
   Principles, theories, and practices in time series data, preparation of data 
for prediction, K-nearest neighbors, regression, Bayesian classifiers, support vector 
machine, neural networks, and applying a predictive model to the real-world data 
 
4123214 เครือข่ายหน่วยประสาท       3(2-2-5) 
   Neural Networks  
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเครือข่ายหน่วยประสาท หน่วยประสาท 
การประมวลผลของหน่วยประสาท เครือข่ายหน่วยประสาทชั ้นเดียว เครือข่ายหน่วยประสาท  
แบบหลายชั ้น การเร ียนร ู ้ด ้วยอัลกอร ิท ึมเกรเด ียน เดสเซนต์ การเร ียนร ู ้ด ้วยอ ัลกอร ิทึม  
แบกโพรแพเกชัน แบบจำลองเครือข่ายหน่วยประสาทแบบต่าง ๆ และ การประยุกต์ใช้เครือข่าย  
หน่วยประสาท 
   Principles, theories, and practices in neural networks, perceptrons, 
processing in a perceptron, single layered perceptrons, multilayered perceptrons, 
gradient descent learning algorithms, backpropagation learning algorithms, different 
neural network models, and application of neural networks 
 
4123215 การคำนวณเชิงปัญญา      3(2-2-5) 
   Cognitive Computing 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี ่ยวกับการคำนวณเชิงปัญญา แบบจำลอง
กระบวนการคิดของมนุษย์การบูรณาการองค์ความรู้ทางปัญญาประดิษฐ์ในการคำนวณเชิงปัญญา  
ระบบให้คำปรึกษาเสมือนจริง หุ่นยนต์โต้ตอบอัตโนมัติ ระบบดูแลสุขภาพดิจิทัล ระบบการวิเคราะห์
พฤติกรรมลูกค้า ระบบการตรวจจับการฉ้อโกง และระบบวิเคราะห์สินเชื่อ 
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   Principles, theories, and practices in cognitive computing, human 
thinking process model, Integration of artificial intelligence in cognitive computing, 
virtual advisor system, interactive robots, digital healthcare system, customer 
behavioral analytics system, fraud detection system, and credit analytics system 
 
4123216 การรู้จำภาพ       3(2-2-5) 
   Image Recognition 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี ่ยวกับข้อมูลภาพ เครือข่ายหน่วยประสาท 
คอนวอลูชัน การประมวลผลล่วงหน้าข้อมูลภาพ การจัดเตรียมชุดข้อมูล ไลบรารีและเครื่องมือสำหรับ
งานการร ู ้จำภาพและการจำแนกภาพ  การร ู ้จำใบหน้า การร ู ้จำข ้อมูลภาพทางการแพทย์  
การรู ้จำข้อความ การระบุว ัตถุ การตรวจสอบความผิดปกติในผลิตภัณฑ์ ทางอุตสาหกรรม  
และการระบุตัวตนบุคคล 
   Principles, theories, and practices in image data, convolution neural 
networks, image preprocessing, dataset  preparation, libraries and tools for image 
recognition and image classification, face recognition, medical image recognition, text 
recognition, object identification, industrial product defect detection, and biometric 
identification 
 
4123217 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์  3(2-2-5) 
   Selected Topic in Data Science and Artificial Intelligence 
   หัวข้อทางด้านวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ซึ่งไม่ได้บรรจุอยู่ในวิชาที่เปิดสอน 
ในหลักสูตร หัวข้อที่เก่ียวข้องกับประเด็นใหม่ ๆ ทางด้านวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 
   Data science and artificial intelligence topic that does not include in the 
curriculum. The topic should relate to emerging data science and artificial intelligence 
issue 
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2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่และความม่ันคงเครือข่าย 
4122219 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยุคใหม่    3(2-2-5) 
   New Era Computer Network Technology 
   หล ักการ ทฤษฎ ี  และการฝ ึกปฏ ิบ ัต ิ เก ี ่ ยวก ับ สถาป ัตยกรรม มาตรฐาน 
และโพรโทคอลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ เทคโนโลยีเครือข่ายแบบเคลื ่อนที ่ เทคโนโลยี
เครือข่ายแบบไร้สาย เทคโนโลยี 4G/5G/6G การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย โพรโทคอลการจัดเส้นทาง  
และการตั้งค่าเครือข่ายเบื้องต้น 
   Principles, theories, and practices in architecture, standard and new era 
computer network protocols, mobile network technology, wireless network 
technology, 4G/5G/6G technology, network interconnection, routing protocols, and 
basic network configuration 
 
4122220 การบริหารเครือข่ายสำหรับองค์กร    3(2-2-5) 
   Enterprise Network Administration 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าการทำงานของอุปกรณ์ 
เราเตอร์เบื ้องต้น การกำหนดเส้นทางแบบสเตติก การกำหนดเส้นทางแบบไดนามิก โพรโทคอล 
ในการจัดการเส้นทางแบบไดนามิก การกำหนดการทำงานของเครือข่ายเสมือน การกำหนดการทำงาน
แบบสแตนดาร์ดเอซีแอลและเอ็กเท็นเอซีแอล 
   Principles, theories, and practices in basic router configuration, static 
route, dynamic route, routing dynamic protocols, VLAN configuration, standard ACL and 
extended ACL configuration 
 
4122221 ปัญญาประดิษฐ์กับความม่ันคงเครือข่าย    3(2-2-5) 
   Artificial Intelligence and Network Security  
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงเครือข่าย ภัยคุกคามทาง
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย ระบบการตรวจจับและการป้องกันการบุกรุก ไฟร์วอลล์  
การวิเคราะห์ภัยคุกคามและการโจมตี  และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสนับสนุน  
ความมั่นคงเครือข่าย 
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   Principles, theories, and practices in network security, computer threats, 
malicious software, intrusion detection and prevention systems, firewall, threat and 
attacking analysis, and application of using artificial intelligence to support network 
security 
 
4122222  วิทยาการเข้ารหัสลับ      3(2-2-5) 
   Cryptography 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี ่ยวกับวิ ิทยาการเข้ารหัสลับ กระบวนการ
เข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูลแบบกุญแจสมมาตรและแบบกุญแจอสมมาตร 
มาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูล การแฮช การสร้างและการแลกเปลี่ยนกุญแจสาธารณะ ลายเซ็นต์ดิจิทัล 
ใบรับรองดิจิทัล และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับวิทยาการเข้ารหัสลับ 
   Principles, theories, and practices in cryptography, data encryption and 
decryption processes, data encryption using symmetric and asymmetric keys, data 
encryption standards, hashing, public key generation and exchanges, digital signature, 
digital certificate, and application of using artificial intelligence in cryptography 
 
4123218 การพิสูจน์ตัวตน       3(2-2-5) 
   Authentication 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวตน ประเภทของการพิสูจน์
ตัวตน การพิสูจน์ตัวตนโดยใช้รหัสผ่าน การพิสูจน์ตัวตนแบบสองปัจจัย การพิสูจน์ตัวตนแบบหลาย
ปัจจัย การพิสูจน์ตัวตนโดยชีวมิติ การกำหนดสิทธิ์ และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการพิสูจน์
ตัวตน 
   Principles, theories, and practices in authentication, types of 
authentication, password based authentication, two-factor authentication, multi-factor 
authentication, biometric authentication, permissions, and application of artificial 
intelligence in authentication 
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4123219  เทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล    3(2-2-5) 
   Blockchain Technology and Cryptocurrency 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี ่ยวกับทำงานของเทคโนโลยีบล็อกเชน 
เทคโนโลยีบัญชีแบบกระจาย ส่วนประกอบพื้นฐานของบล็อกเชน ประเภทของบล็อกเชน การรักษา
ความม ั ่นคงของบล ็อกเชน การแฮชและการเข ้ารหัส สก ุลเง ินด ิจ ิท ัลและการทำธ ุรกรรม  
และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล 
   Principles, theories, and practices in blockchain technology, distributed 
ledger technology, fundamental elements of blockchain, types of blockchain, security 
of blockchain, hashing and encryption, cryptocurrency and transaction, and application 
of blockchain technology and cryptocurrency 
 
4123220 ปัญญาประดิษฐ์ในระบบคลาวด์     3(2-2-5) 
   Artificial Intelligence in Cloud System 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี ่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ในระบบคลาวด์   
ชนิดของระบบคลาวด์ การให้บริการบนระบบ คลาวด์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ในระบบ
คลาวด์ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการให้บริการซอฟต์แวร์ การให้บริการแพลตฟอร์ม  
การให้บริการ โครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการจัดเก็บข้อมูล 
   Principles, theories, and practices in artificial intelligence in cloud 
system, types of cloud system, cloud services, researches in area of artificial intelligence 
in cloud system,  application of artificial intelligence in software as a service, platform 
as a service, infrastructure as a service, and storage as a service 
 
4123221 การเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์บนอุปกรณ์ไอโอที  3(2-2-5) 
   Artificial Intelligence Programming on IoT Devices 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับไอโอทีและปัญญาประดิษฐ์บนอุปกรณ์  
ไอโอที อุปกรณ์ไอโอทีและการเชื ่อมต่อ การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไอโอที เฟรมเวิร์ก
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุปกรณ์ไอโอที กระบวนการและหลักการเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์  
บนอุปกรณ์ไอโอที และการประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหางานจริง 
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             Principles, theories, and practices in IoT and artificial intelligence on IoT 
devices, IoT devices and connections, programming for controlling IoT devices, artificial 
intelligence frameworks for IoT devices, process and principles of aritificial intelligence 
programming on IoT devices, and applications for solving the real-world problems 
 
4123222 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่  3(2-2-5) 
   และความม่ันคงเครือข่าย  
   Selected Topic in New Era Communication Technology and  
   Network Security  
   หัวข้อทางด้านเทคโนโลยีการสื ่อสารยุคใหม่และความมั ่นคงเครือข่ายซึ ่งไม่ได้  
บรรจุอยู ่ในวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร หัวข้อที ่เกี ่ยวข้องกับประเด็นใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยี  
การสื่อสารยุคใหม่และความมั่นคงเครือข่าย 
   New era communication technology and network security topic that 
does not include in the curriculum. The topic should relate to emerging new era 
communication technology and network security issue 
 

3) กลุ่มวิชาการพัฒนาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ 
4122326  การพัฒนาเกมบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก    3(2-2-5) 
   Social Network Game Development 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาเกมบนแพล็ตฟอร์มโซเชียล
เน็ตเวิร์ก องค์ประกอบของเกมบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก การออกแบบเกมหลายผู้เล่น เครื่องมือพัฒนาเกม
บนโซเชียลเน็ตเวิร์ก การรักษาความมั่นคงของเกมบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก การทดสอบเกมบนโซเชียล
เน็ตเวิร์ก และนำไปใช้บนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์ก 
   Principles, theories, and practices in social network game development, 
component of social network games, multi-user game design, social network game 
development tools, social network game security, social network game testing, and 
implementation to social network platform 
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4122327  การออกแบบและสร้างตัวละครสำหรับเกม    3(2-2-5) 
   Character Design and Creation for Games  
    หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบตัวละคร คุณลักษณะของ
ตัวละคร บุคลิกของตัวละคร ลักษณะนิสัย ของตัวละคร การสร้างตัวละครแบบ 2 มิติหรือ 3 มิติ  
การเคลื่อนไหวของตัวละคร และการใช้ซอฟต์แวร์ เพ่ือช่วยในการออกแบบและสร้างตัวละคร 
   Principles, theories, and practices in character design, character 
attributes, characteristics, character behaviors, design of 2D or 3D character, character 
movement, and software using for character design and creation 
 
4122328 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพัฒนาเกม     3(2-2-5) 
   Artificial Intelligence for Game Development 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพัฒนาเกม 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพัฒนาเกม การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาเกม 
ด้านการควบคุมตัวละคร การค้นหาเส้นทาง การตัดสินใจ การสร้างรูปแบบ การเคลื ่อนไหว 
ของตัวละคร การปรับระดับความยากง่ายของเกม การปรับพฤติกรรมของตัวละครในเกม 
   Principles, theories, and practices in artificial intelligence for game 
development, researches in area of artificial intelligence for game development, use 
of artificial intelligence in game development for character control, pathfinding, 
decision making, planning, character movement patterns adaptation, game difficulty 
adaptation,  game character adaptation 
 
4122329 การออกแบบวัตถุและแอนิเมชัน 3 มิติ              3(2-2-5) 
   3D Object and Animation Design 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบวัตถุและแอนิเมชัน 3 มิติ 
การออกแบบวัตถุและงานแอนิเมชัน 3 มิติ การใช้โปรแกรมเพื ่อสร้างวัตถุและแอนิเมชัน 3 มิติ  
และการฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับโครงงานการสร้างวัตถุและแอนิเมชัน 3 มิติ  
   Principles, theories, and practices in 3D object and animation design, 3D 
object and animation design, using programs to create 3D object and animation, and 
practices in 3D object and animation project  
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4123327 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยปัญญาประดิษฐ์                      3(2-2-5) 
   User Experience Design with Artificial Intelligence 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัต ิเก ี ่ยวกับการออกแบบประสบการณ์ผู ้ใช้ 
ความสำคัญของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ วงจรการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ ปัจจัยที่ส่งผล  
ต่อประสบการณ์ผู้ใช้ ประเด็นที่เกี่ยวกับการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ในปัจจุบัน  การประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้  แนวโน้มของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ 
และการฝึกทักษะในการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ 
   Principles, theories, and practices in user experience design, the 
importance of user experience design, user experience design cycle, factors in user 
experience design, current issues of user experience design, application of artificial 
intelligent in user experience design, trends of user experience design, and practices in 
user experience design 
 
4123328 เทคโนโลยีเมตาเวิร์ส                                         3(2-2-5)
   Metaverse Technology 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส องค์ประกอบของ
ระบบเมตาเวิร์ส เทคโนโลยีความจริงเสมือน เทคโนโลยีความจริงเสริม การออกแบบระบบเมตาเวิร์ส 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมตาเวิร์ส  
   Principles, theories, and practices in metaverse technology, elements of 
metaverse system, virtual reality technology, augmented reality technology, metaverse 
system design, researches in area of metaverse technology, and application of 
metaverse technology 
 
4123329 การพัฒนางานแอนิเมชัน                                                   3(2-2-5) 
   Animation Development 
   หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนางานแอนิเมชัน กระบวนการพัฒนา
งานแอนิเมชัน การสร้างบทดำเนินเรื่อง และการพัฒนาโครงงานแอนิเมชัน 
   Principles, theories, and practices in animation development, animation 
development process, storyboard creating, and animation project development 
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4123330 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านการพัฒนาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ 3(2-2-5) 
   Selected Topic in Game Development and Interactive Media 
   หัวข้อทางด้านการพัฒนาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ ซึ่งไม่ได้บรรจุอยู่ในวิชาที่เปิดสอน  
ในหลักสูตร หัวข้อที่เก่ียวข้องกับประเด็นใหม่ ๆ ทางด้านการพัฒนาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ 
   Game development and interactive media topic that does not include 
in the curriculum. The topic should relate to emerging game development and 
interactive media issues 
 
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ       3 หน่วยกิต 
4124912 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์   3(450) 
   Field Experience in Computer Science 
   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือที่เกี ่ยวข้องในหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชน จัดทำรายงานการปฏิบัต ิงาน แลกเปลี ่ยนความรู้และประสบการณ์ 
ด้วยการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 
   Practical professional Internship in the area of computer science or 
related fields in government or private sector organizations, overall operational report 
creation, knowledges and experiences sharing via English presentaion 
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3.2   ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
         3.2.1  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ 
ชื่อ – นามสกลุ 

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และ 

สถาบันทีจ่บ 

ผลงาน
ทาง

วิชาการ/ 
การวิจัย/

ตำรา 

ภาระการสอน  
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มี
อยู่แล้ว 
(กรณี

หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน 
ที่จะมีใน
หลักสูตร

นี้ 

1. นายจุฑาวุฒิ  
จันทรมาล ี
3 3199 0006X XX X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 

วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)  
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์  
พ.ศ. 2548 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลยัรามคำแหง  
พ.ศ. 2538 

ภาคผนวก 
ค 

9 9 

2. นายชวาลศักดิ์  
เพชรจันทร์ฉาย 
3 3311 2002X XX X 

อาจารย ์ Ph.D. (Computer 
Science)  
Universiti Teknologi 
Malaysia, Malaysia  
ค.ศ. 2013 
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)  
มหาวิทยาลยัมหิดล  
พ.ศ. 2547 
กศ.บ (วิทยาศาสตร์ - 
เคมี)  
มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ มหาสารคาม  
พ.ศ. 2530 
 
 

ภาคผนวก 
ค 

9 9 
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ลำดับ 
ชื่อ – นามสกลุ 

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และ 

สถาบันทีจ่บ 

ผลงาน
ทาง

วิชาการ/ 
การวิจัย/

ตำรา 

ภาระการสอน  
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มี
อยู่แล้ว 
(กรณี

หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน 
ที่จะมีใน
หลักสูตร

นี้ 

3. นางสาวอรศิริ  ศลิาสัย 
3 4299 0001X XX X 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์
(วิทยาการ 

คอมพิวเตอร์) 
 

MIT (Information 
Technology) 
Queensland 
University of 
Technology, 
Australia 
ค.ศ. 2008 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
สถาบันราชภฏัเลย  
พ.ศ. 2546 
ศษ.บ. (บริหารธรุกิจ) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
พ.ศ. 2541 

ภาคผนวก 
ค 

9 9 

4. นางสาววัจนา ขาวฟ้า 
3 1601 0125X XX X 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์
(วิทยาการ 

คอมพิวเตอร์) 
 

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)  
สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ  
พ.ศ. 2545 
ค.อ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) 
สถาบันเทคโนโลยรีาช
มงคล  
พ.ศ. 2540 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ค 

9 9 
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ลำดับ 
ชื่อ – นามสกลุ 

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และ 

สถาบันทีจ่บ 

ผลงาน
ทาง

วิชาการ/ 
การวิจัย/

ตำรา 

ภาระการสอน  
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มี
อยู่แล้ว 
(กรณี

หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน 
ที่จะมีใน
หลักสูตร

นี้ 

5. นางสาวนภัสศรณัย ์
ชัชวาลานนท ์
3 1002 0111X XX X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 

บธ.ม. (การเงินการ
ธนาคาร)  
มหาวิทยาลยัศรีปทุม   
พ.ศ. 2542 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
พ.ศ. 2535 

ภาคผนวก 
ค 

9 9 

          
 3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

ลำดับ 
ชื่อ – นามสกลุ 

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และ 

สถาบันทีจ่บ 

ผลงาน
ทาง

วิชาการ/ 
การวิจัย/

ตำรา 

ภาระการสอน  
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มี
อยู่แล้ว 
(กรณี

หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน 
ที่จะมีใน
หลักสูตร

นี้ 

1 นายปเนต หมายมั่น 
3 6701 0016X XX X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
(วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยันเรศวร
พ.ศ. 2548 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)  
สถาบันราชภฏัจันเกษม  
พ.ศ. 2543 
 

ภาคผนวก 
ค 

9 9 
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ลำดับ 
ชื่อ – นามสกลุ 

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และ 

สถาบันทีจ่บ 

ผลงาน
ทาง

วิชาการ/ 
การวิจัย/

ตำรา 

ภาระการสอน  
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มี
อยู่แล้ว 
(กรณี

หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน 
ที่จะมีใน
หลักสูตร

นี้ 

2 นายนิพัฒน์  
มานะกิจภญิโญ 

3 1007 0109X XX X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
(วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 

วท.ม. (การศึกษา
วิทยาศาสตร์ )  
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. 2547 
วท.บ. (อิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์)  
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. 2539 

ภาคผนวก 
ค 

9 9 

3 นายธานินทร์  
สิทธิวิรัชธรรม 

3 6699 0019X XX X 

ศาสตราจารย ์

(คณิตศาสตร์) 
กศ.ม. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ  
พ.ศ. 2542 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
สถาบันราชภฏั 
สวนสุนันทา พ.ศ. 2538 

ภาคผนวก 
ค 

3 3 

4 นางสาวฐิติพร ลินิฐฎา 
3 1020 02162 XX X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
(คณิตศาสตร์) 

 

ค.ม. (การศึกษา
คณิตศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2547 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2545 

ภาคผนวก 
ค 

6 6 

 
 3.2.3 อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อาจารย์พิเศษ (ภาคผนวก ง) 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)  

     การฝ ึกประสบการณ์ว ิชาช ีพสาขาว ิชาว ิทยาการคอมพ ิวเตอร ์ ในสถานประกอบการ  
ที่เน้นการเรียนรู ้ ในการประยุกต์ การพัฒนา และการบำรุงรักษางานทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี โดยมีระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดหลักสูตรรวมทั้งสิ ้น ไม่น้อยกว่า  
450 ชั่วโมง   
 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
           มีสัมมาคารวะ มีความรับผิดชอบและอดทนในการทำงาน มีภาวะผู้นำและสามารถทำงาน
เป็นทีม ตลอดจนมีจรรยาบรรณทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสืบค้นข้อมูลทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถวางแผนและบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำในระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้ 
 
      4.2  ช่วงเวลา  
            ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
 
      4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
             จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5.  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  

     รายวชิาโครงงานระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ 
 
     5.1  คำอธิบายโดยย่อ 

 ให้ผู้เรียนศึกษาหัวข้อร่วมสมัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยนำความรู้ทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การคัดเลือก
หัวข้อโครงงาน การวางแผนโครงงาน การวิเคราะห์และออกแบบโครงงาน การจัดทำรายงานโครงงาน 
การนำเสนอผลงาน โดยมีอาจารย์ที ่ปร ึกษาโครงงาน คณะกรรมการสอบประเมินโครงงาน  
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ดูแลการทำโครงงาน 
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5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
           มีสัมมาคารวะ มีความรับผิดชอบและอดทนในการทำงาน มีภาวะผู้นำและสามารถทำงาน
เป็นทีม มีจรรยาบรรณทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถวางแผนและบริหารจัดการโครงการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและรองรับอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต 
 

5.3 ช่วงเวลา 
             ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาท่ี 4 
 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 
             3  หน่วยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ 
             จัดกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาภายในหลักสูตร ตามความรู้และความชำนาญ ออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ 1) กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูลและระบบปัญญาประดิษฐ์ 2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่
และความมั่นคงเครือข่าย และ 3) กลุ่มวิชาการพัฒนาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ โดยกำหนดให้มีอาจารย์ 
ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดทำโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา
จัดตารางเวลาเพื่อให้คำปรึกษา และติดตามการจัดทำโครงงานของนักศึกษาคณะกรรมการดำเนินการ
กำหนดตารางเวลาส่งข้อเสนอโครงงาน รายงานความก้าวหน้าโครงงาน รายงานภาคนิพนธ์  
ฉบับสมบูรณ์ และการนำเสนอผลงานแบบนิทรรศการวิชาการ โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ  
และห้องปฏิบัติการให้เพียงพอต่อการใช้งาน สำหรับสนับสนุนการทำโครงงานของนักศึกษา  
มีคอมพิวเตอร์ หนังส ือ ส ื ่ออิเล ็กทรอนิกส์ และสิ ่งอำนวยความสะดวกบริการแก่นักศ ึกษา  
ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
            การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ภาคผนวก ก) และตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ มีวิธีการประเมิน 
ได้แก่  
 1) สอบหัวข้อโครงงาน  
 2) สอบความก้าวหน้า ครั้งที่ 1  
 3) สอบความก้าวหน้า ครั้งที่ 2   
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 4) สอบโครงงานฉบับสมบูรณ์ (สอบปลายภาค) 
 5) การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา  
 6) การจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงาน  
  
 สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนในข้อที ่ 1) - 4) และ ข้อ 6) ให้คณะกรรมการสอบเป็นผู ้ให้
คะแนน ส่วนข้อ 5) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คะแนน 
 นอกจากนี้ในแต่ละวิธีการประเมินยังมีการพิจารณาความรับผิดชอบในการทำโครงงาน 
การตรงต่อเวลาในการเข้าสอบ การส่งงานตามกำหนดระยะเวลา การไม่ลอกงานของผ ู ้ อ่ืน  
และความรับผิดชอบในการทำโครงการในแต่ละครั้งของการประเมินด้วย 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การจัดการศึกษา และวิธีการประเมินผล 

1. แผนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง 

   1.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (Program-Level Learning Outcomes : 
PLOs)  
        1.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  PLO 1 สามารถปฏ ิบ ัต ิตนตามว ัฒนธรรมไทยซ ึ ่ งแสดงออกถ ึงบ ุคล ิกภาพของ 
ความเป็นสวนดุสิต    
  PLO 2 สามารถวางแผนและการบริหารจัดการในการใช้ชีวิตได้ 
  PLO 3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
  PLO 4 สามารถนำเสนอแนวคิดใหม่ท ี ่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
  PLO 5 สามารถนำหลักพ้ืนฐานทางกฎหมายที่เก่ียวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
  PLO 6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารเพื ่อประกอบการตัดสินใจ 
ภายใต้ข้อมูลในวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 
  PLO 7 สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อใช้กระบวนการ
เรียนรู้ในการแก้ปัญหาตนเองและสังคมตามกรณีศึกษา 
  PLO 8 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์รอบตัวที่ เก ี ่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองไทย 
และพลเมืองโลกที่ด ี
 
      1.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ   

PLO 1 แสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะ ความรับผิดชอบและอดทนในการทำงาน ภาวะ
ผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม และจรรยาบรรณทางด้านคอมพิวเตอร์ 

PLO 2 สามารถใช้ศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษและการสืบค้นข้อมูล
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

PLO 3 สามารถวางแผนและบริหารจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์  
PLO 4 อธิบายหลักการวิธ ีการคำนวณทางคณิตศาสตร์ในงานทางด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
PLO 5 ให้คำปรึกษาและแนะนำในระบบงานคอมพิวเตอร์ 
PLO 6 พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานทางด้านการศึกษา ด้านอาหาร ด้านการพยาบาล 

ด้านอุตสาหกรรมบริการ และด้านธุรกิจ 
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PLO 7 พัฒนาซอฟต์แวร์ที ่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื ่อแก้ปัญหาที ่ซับซ้อนและรองรับ
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 
   1.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังตามชั้นปีที่ศึกษา (Year-Level Learning Outcomes: 
YLOs)  
ปีการศึกษา ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่ 1 1. มีส ัมมาคารวะ ความร ับผ ิดชอบและอดทนในการทำงาน ภาวะผู ้นำ และ
จรรยาบรรณทางด้านคอมพิวเตอร์ 

2. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์ในงานทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูลได้ 
ปีการศึกษาที่ 2 1. มีทักษะและความสามารถในการทำงานเป็นทีม 

2. สามารถใช้ศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษและสืบค้นข้อมูล 
3. สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์เพื ่อใช้งานทางด้านการศึกษา ด้านอาหาร ด้านการ

พยาบาล ด้านอุตสาหกรรมบริการ และด้านธุรกิจได้ 
ปีการศึกษาที่ 3 1. สามารถวางแผนงาน บริหารจัดการการทำงาน 

2. สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและรองรับ
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้ 

ปีการศึกษาที่ 4 1. สามารถส่งผลงานเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการและการแข่งขันระดับชาติ 
2. สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำในระบบงานคอมพิวเตอร์ได้  
3. มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภาครัฐ

หรือเอกชน 
4. บูรณาการความรู้และประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ได้ 

   
  1.3 แผนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
         1.3.1 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ “การพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษนักศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร์” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินงาน ฝึกอบรม ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
ชั ้นปีที ่ 1 ที่ผ ่านการคัดเลือกจากระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย  
ในรอบ 1 ถ ึ งรอบท ี ่  3  โดยใช ้  โปรแกรม English Discoveries Online ของมหาว ิทยาลัย 
เพื่อการพัฒนาสมรรถนะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมให้เรียนในสาขาวิชา
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วิทยาการคอมพิวเตอร์ และทางหลักสูตรได้จัดอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 
ในหัวข้อ “Matrices and Vectors in Python” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
 1.3.2  พัฒนาทักษะการเรียนรู ้และนวัตกรรม “การพัฒนาทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์  
ในการนำเสนอผลงานในระดับชาติเพื่อต่อยอดในระดับนานาชาติ” โดยส่งเสริมให้นักศึกษาส่งผลงาน
เข้าร่วมในงานประชุมวิชาการและการแข่งขันระดับชาติ  เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และติดตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
 1.3.3  ทักษะประสบการณ์ว ิชาชีพ “โครงการแลกเปลี ่ยนประสบการณ์วิชาการชีพ
คอมพิวเตอร์ เพื ่อพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาชีพ” โดยให้นักศึกษาปี 4 ที ่ฝึกงานเสร็จแล้ว  
มานำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและอาชีพ เช่น การปรับตัว  
ในการทำงาน การเข้าสังคม ความริเริ่มสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบในการทำงาน โดยให้นักศึกษา
ชั ้นปีที ่ 3 เข้าร่วมฟังการแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ในการทำงานเพื ่อเป็นแนวทาง  
ในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในรุ่นต่อไป 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตรและคณะ/มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

    2.1  ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
          2.1.1 กลยุทธ์การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล         
PLO 1 สามารถปฏิบัตติน 
ตามวัฒนธรรมไทยซึ่งแสดงออกถึง
บุคลิกภาพของความเปน็ 
สวนดุสติ   

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่
ละรายวชิา เชน่ การใช้กรณีศึกษา 
การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และ
การนำเสนอเนื้อหาความรู้หนา้ชั้น
เรียน 
2) การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดโีอใน
สถานการณ์ตา่ง ๆ ให้นักศึกษาได้
ศึกษาและวิเคราะห์ตามโจทยท์ี่
กำหนด 

1) การสังเกตพฤติกรรม ความ
เสียสละและจิตอาสาในระหวา่งการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
2) การสังเกตพฤติกรรมในการ
แสดงออกในกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 
3) การประเมินผลจากการให้
เหตุผลประกอบการอธิบาย 
4) การประเมินจากการปฏิบัติตน
ตามการแสดงออกถึงความเป็นสวน
ดุสิต 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล         
3) การจัดการเรียนการสอนโดยให้
ศึกษาจากต้นแบบ (Model) แลว้
สรุปองค์ความรู ้
4) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การ
ทำกิจกรรม รวมทั้งการแลกเปลีย่น
ประสบการณ์การศึกษาจากผู้สอนที่
มีความเชี่ยวชาญ 

5) การประเมินการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมร่วมกันในชั้นเรียน 

PLO 2 สามารถวางแผนและการ
บริหารจัดการในการใช้ชีวติได้ 

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่
ละรายวชิา เชน่ การใช้กรณีศึกษา
กับ การสนทนา อภิปรายกลุ่มยอ่ย 
และการนำเสนอเนื้อหาความรูห้น้า
ชั้นเรียน 
2) การอภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์ 
เชื่อมโยง เปรียบเทียบ องค์ความรู้
จากเอกสาร กรณีศึกษา/
สถานการณ์ตัวอยา่ง (Activity-
Based Group Learning) 
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นควา้ เรียนรู้
วิธีการแสวงหาความรู้และการสรุป
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking)  
5) การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดโีอใน
สถานการณ์ตา่ง ๆ ให้นักศึกษาได้
ศึกษาและวิเคราะห์ตามโจทยท์ี่
กำหนด 
 

1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู ้
2) การประเมินจากชิ้นงานที่ไดร้ับ
มอบหมาย เช่น รายงาน โครงงาน  
โครงการ ชิ้นงาน  
3) การประเมินโดยสังเกตการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
4) การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment)  
5) การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 



มคอ.2 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 62 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล         
6) การจัดการเรียนการสอนโดยให้
ศึกษาจากต้นแบบ (Model) แลว้
สรุปองค์ความรู ้

PLO 3 สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่
ละรายวชิา เชน่ การใช้กรณีศึกษา 
การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และ
การนำเสนอเนื้อหาความรู้หนา้ชั้น
เรียน 
2) การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม 
(Questioning Method) 
3) การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด 
(Concept mapping) เพื่อนำเสนอ
ความคิดรวบยอด และความ
เชื่อมโยงกันของกรอบความคิด 
4) การเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) 
สรุปและชี้ประเดน็สำคัญจากการ
นำเสนองานของผู้เรียน 
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการ
สร้างสถานการณ์ การจำลอง
เหตุการณ์ และ/หรือบทบาทสมมติ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการอ่าน 
การเขียน การพูดและการฟัง ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได ้

1) การถาม - ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู ้
2) การประเมินผลจากการทำ
กิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์
ตามบทบาทสมมต ิ
3) การประเมินผลการฝึกปฏิบตัิ
ผ่านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
4) การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment)  
5) การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มและการทำงานเปน็ทีม 
6) การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 
 

PLO 4 สามารถนำเสนอแนวคิด
ใหม่ที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่

1) การสังเกตพฤติกรรม ความ
เสียสละและจิตอาสาในระหวา่งการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล         
ละรายวชิา เชน่ การใช้กรณีศึกษา 
การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และ
การนำเสนอเนื้อหาความรู้หนา้ชั้น
เรียน 
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking)  
3) การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม 
(Questioning Method) 
4) การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดโีอใน
สถานการณ์ตา่ง ๆ ให้นักศึกษาได้
ศึกษาและวิเคราะห์ตามโจทยท์ี่
กำหนด 
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการ
สร้างสถานการณ์ การจำลอง
เหตุการณ์ในการแสดงความคิดที่
สะท้อนต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม 
6) การศึกษาดูงานนอกสถานที ่

2) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู ้
3) การประเมินจากชิ้นงานที่ไดร้ับ
มอบหมาย เช่น รายงาน โครงงาน  
โครงการ ชิ้นงาน  
4) การประเมินการนำเสนอ
กรณีศึกษา/กรณีตัวอย่างจากงานที่
ได้รับมอบหมาย 
5) การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment)  
6) การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 

PLO 5 สามารถนำหลักพืน้ฐาน
ทางกฎหมายที่เก่ียวข้องไปใช้ใน
ชีวิตประจำวนัได ้

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่
ละรายวชิา เชน่ การใช้กรณีศึกษา 
การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และ
การนำเสนอเนื้อหาความรู้หนา้ชั้น
เรียน 
2) การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม 
(Questioning Method) 
3) การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดโีอใน
สถานการณ์ตา่ง ๆ ให้นักศึกษาได้

1) การถาม - ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู ้
2) การประเมินผลจากการทำ
กิจกรรมวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
กฎหมายตามกรณีศึกษาที่กำหนด 
3) ประเมินผลความสำเร็จของ
โครงงานที่แสดงให้เห็นถึงการ
กำหนด แบ่งบทบาทหนา้ที่ความ
รับผิดชอบการเป็นผู้มีจติอาสา 
ความเสียสละ การพึ่งพาอาศัยและ
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
4) การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment)  
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ศึกษาและวิเคราะห์ตามโจทยท์ี่
กำหนด 
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการ
สร้างสถานการณ์ การจำลอง
เหตุการณ์ในการใช้หลักกฎหมาย
ในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง 

5) การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 

PLO 6 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ประกอบการตัดสนิใจภายใต้ข้อมูล
ในวิถีชีวิตในยุคดิจทิัล 

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่
ละรายวชิา เชน่ การใช้กรณีศึกษา 
การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และ
การนำเสนอเนื้อหาความรู้หนา้ชั้น
เรียน 
2) การอภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์ 
เชื่อมโยง เปรียบเทียบ องค์ความรู้
จากเอกสาร 
กับกรณีศึกษา/สถานการณ์ตัวอย่าง 
(Activity-Based Group 
Learning) 
3) การใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่
หลากหลายในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้เช่น การสร้างช่องทาง
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียนผ่านสื่อออนไลน์ การใช้ TV 
on demand การใช้ e-Learning  
ในห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
classroom) 

1) การถาม - ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู ้
2) การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มและการทำงาน เปน็
ทีม 
3) การประเมินการทำกิจกรรมใน
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ประโยชน์ในชีวิตประจำวนั 
4) การประเมินทักษะการสื่อสาร
จากการเขียนรายงาน 
5) การประเมินทักษะการสื่อสาร
ด้วยการพูดจากการเสนอผลงาน 
6) การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 

PLO 7 สามารถวิเคราะห์และให้
เหตุผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เพื่อใช้กระบวนการเรียนรู้ในการ

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่

1) การสังเกตพฤติกรรม ความ
เสียสละและจิตอาสาในระหวา่งการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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แก้ปัญหาตนเองและสงัคมตาม
กรณีศึกษา 

ละรายวชิา เชน่ การใช้กรณีศึกษา 
การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และ
การนำเสนอเนื้อหาความรู้หนา้ชั้น
เรียน 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
การประยุกต์ใช้ทักษะทางปัญญา 
เช่น การวางแผนงาน การตัดสนิใจ
แก้ปัญหา การบูรณาการเชื่อมโยง
ความคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์
และสรุปแนวความคิดในการทำ
รายงาน โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน 
สิ่งประดษิฐ ์
3) อภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์ 
เชื่อมโยง เปรียบเทียบ องค์ความรู้
จากเอกสารกับกรณีศึกษา/
สถานการณ์ตัวอยา่ง (Activity-
Based Group Learning) 
4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
ได้แก่ การคิดเชิงตรรกะ การ
อภิปรายกลุ่ม การแสดง สาธิต การ
ทดลองและสรุปผลอย่างมีหลักการ 
น่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้ 
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking)  
6) การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดีโอใน
สถานการณ์ตา่ง ๆ ให้นักศึกษาได้
ศึกษาและวิเคราะห์ตามโจทยท์ี่
กำหนด 
7) การศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 

2) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู ้
3) การประเมินทักษะการสื่อสาร
ด้วยการพูดจากการเสนอผลงาน 
4) การประเมินจากชิ้นงาน 
รวบยอด เช่น รายงาน โครงงาน  
โครงการ ชิ้นงาน 
5) การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment)  
6) การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 
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PLO 8 สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์รอบตัวที่เก่ียวข้องกับ
การเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลกที่ด ี

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่
ละรายวชิา เชน่ การใช้กรณีศึกษา 
การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และ
การนำเสนอเนื้อหาความรู้หนา้ชั้น
เรียน 
2) การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม 
(Questioning Method) 
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นควา้ เรียนรู้
วิธีการแสวงหาความรู้และการสรุป
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
4) การศึกษาดูงานนอกสถานที ่

1) การถาม - ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู ้
2) การประเมินจากกิจกรรมต่างๆ 
3) การประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรมการฝึกปฏิบัติงาน หรือ
การไปศึกษาดงูาน 
4) การประเมินผลความสำเร็จของ
โครงงานที่แสดงให้เห็นถึงการ
กำหนด แบ่งบทบาทหนา้ที่ความ
รับผิดชอบการเป็นผู้มีจติอาสา 
ความเสียสละ การพึ่งพาอาศัยและ
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
5) การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 

 
          2.1.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (TQF) 
            1)  คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1) มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี   
    1.2) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีทัศนคติเชิงบวกในการดำเนินชีวิต 
    1.3) มีความรักและศรัทธาต่อมหาวิทยาลัย 
    1.4) เคารพสิทธิ คุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
    1.5) มีวินัย ตรงต่อเวลา และเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
และสังคม  
 
   2)  ความรู้ 
    2.1) มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านหลักพื้นฐานทางกฎหมายและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้  
    2.2) มีความรู้ ความเข้าใจการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสากลในบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิต 
    2.3) มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการวางแผนบริหารจัดการในชีวิตประจำวันได้  
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    2.4) มีความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารองค์กรและทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า  
    2.5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องได ้
 
   3)  ทักษะทางปัญญา 
    3.1) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบ และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์เพ่ือการเสริมพลังอำนาจและการให้คุณค่าในประเด็นที่ศึกษา 
    3.2) มีทักษะการวางแผนการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการใช้เงินอย่างรู้
คุณค่า  
    3.3) มีความสามารถในการประยุกต์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ

แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตยุคดิจิทัล  
    3.4) มีความสามารถแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
    3.5) มีความสามารถในการรักษาสุขภาพตนเองและผู้อื่นได้ตามหลักโภชนาการ 
 
   4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที ่ด ี สามารถทำงานร่วมกับผู ้อื ่นและปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร 
    4.2) มีความสามารถใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ   
    4.3) มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ บทบาท หน้าที่ และเสรีภาพของตนเอง และเคารพสิทธิ
ของผู้อื่น  

   4.4) เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าและรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน ประเทศและสังคมโลก 
 

   5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1) มีความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม   
    5.2) มีทักษะในการคำนวณ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์  
    5.3) มีความสามารถในการเข้าถึงสื่อและการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
    5.4) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า   
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 2.1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง
ระดับหลักสูตร 

Program Learning Outcomes 
(PLOs) 

 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 
ด้านความรู้ 

 
ด้านทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 
PLO 1 สามารถปฏิบัติตน 
ตามวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งแสดงออกถึงบุคลิกภาพ 
ของความเป็นสวนดุสิต    

  ✓  ✓     ✓    ✓  ✓      ✓  

PLO 2 สามารถวางแผนและการ
บริหารจัดการในการใช้ชีวิตได้ 

 ✓      ✓    ✓   ✓ ✓       ✓ 

PLO 3 สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 

✓      ✓       ✓   ✓   ✓    

PLO 4 สามารถนำเสนอแนวคิด
ใหม่ที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

   ✓     ✓    ✓  ✓   ✓   ✓   

PLO 5 สามารถนำหลักพ้ืนฐาน
ทางกฎหมายที่เก่ียวข้องไปใช้ 
ในชีวิตประจำวันได้ 

    ✓ ✓     ✓        ✓ ✓    
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง
ระดับหลักสูตร 

Program Learning Outcomes 
(PLOs) 

 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 
ด้านความรู้ 

 
ด้านทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

PLO 6 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจภายใต้
ข้อมูลในวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 

✓       ✓  ✓   ✓    ✓     ✓ ✓ 

PLO 7 สามารถวิเคราะห์และ 
ให้เหตุผลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เพ่ือใช้กระบวนการ
เรียนรู้ในการแก้ปัญหาตนเอง
และสังคม 
ตามกรณีศึกษา 

 ✓     ✓  ✓  ✓ ✓       ✓   ✓  

PLO 8 สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
กับการเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลกท่ีดี 

  ✓ ✓  ✓        ✓    ✓ ✓  ✓   
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2.1.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา (Courses) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
รายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

1500202 ความเป็นสวนดุสิต ✓ ✓       
1500122 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย   ✓   ✓   
1500123 ภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่    ✓   ✓   
1500124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล    ✓   ✓   
2500118 อาหารการกิน ✓ ✓  ✓     
2500119วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน    ✓    ✓ 
2500120คุณค่าของความสุข   ✓     ✓  
2500121 พลเมืองไทยและพลเมืองโลก     ✓  ✓ ✓ 
4000114 จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ   ✓   ✓ ✓   
4000115การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล       ✓ ✓  
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    2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตรกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(TQF)  
         2.2.1 กลยุทธ์การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
PLO 1 แสดงออกถึงการมีสัมมา
คารวะ ความรับผิดชอบและอดทน
ในการทำงาน ภาวะผู้นำ สามารถ
ทำงานเป็นทีม และจรรยาบรรณ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ 

1) จัดกิจกรรมพิเศษที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดพัฒนาการการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามที่
กำหนดในรายวิชาอย่างต่อเนื่อง 
2) ผู้สอนประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 
3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีความ
ซื่อสัตย์ ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
4) ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเคารพ
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน 
ตระหนักถึงผลกระทบของการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
5) จัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อม
ของผู้เรียนในการนำเสนอผลงาน
และการแข่งขันระดับชาติ เช่น 
กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ ในการนำเสนอ
ผลงานในระดับชาติเพ่ือต่อยอดใน
ระดับนานาชาติ เป็นต้น 

1) สังเกตพฤติกรรมที่นักศึกษา
แสดงออกในระหว่างเรียน และ
ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม 
2) ประเมินจากการอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูล 
3) ประเมินจากผลงานที่มีผลการ
ประเมินการคัดลอกผลงานไม่เกิน
ร้อยละตามที่กำหนด 
4) ประเมินจากความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
5) ประเมินจากการส่งผลงานและ
ผลที่ได้รับจากเข้าร่วมนำเสนอ
นำเสนอผลงานและการแข่งขัน
ระดับชาติ 

PLO 2 สามารถใช้ศัพท์ทาง
เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสืบค้นข้อมูล
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับรายวิชา เช่น การใช้
กรณีศึกษากับ การเขียนรายงาน 
การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย 
และการนำเสนอเนื้อหาความรู้ 

1) การประเมินจากชิ้นงานที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น รายงานโครงงาน
หรือโครงการ 
2) ประเมินโดยสังเกตจากการ
นำเสนอและความถูกต้องของ
ข้อมูล 
3) การประเมินโดยสังเกตการมี 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
2) จัดกิจกรรมหรือจำลอง
สถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้ศัพท์
ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและสืบค้นข้อมูล
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
3) การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดีโอ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้นักศึกษา
ได้ศึกษาและวิเคราะห์ 

ส่วนร่วมในกิจกรรมตามที่ได้รับ 
มอบหมาย 
4) การประเมินด้วยแบบทดสอบ  

PLO 3 สามารถวางแผนและ
บริหารจัดการโครงการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ 

1) การสอนแบบสัมมนา 
(Seminar) โดยผู้สอนเน้นการ
วางแผน การบริหารจัดการและ
การทำงานเป็นทีมเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนด 
2) การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
(Project-based Learning) โดย
ให้มีการวางแผนการจัดทำ
โครงงาน บริหารโครงงาน  
3) การสอนโดยการฝึกปฏิบัติ 
(Practice) โดยเน้นให้ผู้เรียนได้
ฝึกปฏิบัติจริงตามการวางแผน
และเน้นให้มีการบริหารจัดการ
และการทำงานเป็นทีม 

1) การสังเกตจากการจัดสัมมนา 
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
2) ประเมินจากรายงานการ
วางแผนและผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
3) ประเมินจากผลการฝึก
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

PLO 4 อธิบายหลักการวิธีการ
คำนวณทางคณิตศาสตร์ในงาน
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ผู้สอนบรรยายและมอบหมายให้
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้
วิธีการแสวงหาความรู้และการ
สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
2) การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
(Project-based Learning) หรือ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

1) การสังเกตพฤติกรรมการศึกษา
ค้นคว้า การแสวงหาความรู้ 
2) ประเมินองค์ความรู้ที่ผู้เรียน
อธิบาย เช่น หลักการวิธีการ
คำนวณทางคณิตศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และ
ความถูกต้องขององค์ความรู้ที่
ศึกษาด้วยตนเอง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
เป็นฐาน (Problem-Based 
Learning) โดยให้มีการวางการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการคำนวณทาง
คณิตศาสตร์ 
3) การสอนโดยการฝึกปฏิบัติ 
(Practice) เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด 
วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
คำนวณทางคณิตศาสตร์จากโจทย์
ปัญหา 

3) ประเมินจากการเลือกใช้
เครื่องมือในการทำงาน 
4) การประเมินจากชิ้นงานที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น แบบฝึกหัด
รายงาน ชิ้นงาน การแก้ปัญหา
จากโจทย์ปัญหา 
5) การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 

PLO 5  ให้คำปรึกษาและแนะนำ
ในระบบงานคอมพิวเตอร์ 

 

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เช่น การใช้กรณีศึกษา การ
สนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และ
การฝึกปฏิบัติ 
2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) 
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมทักษะในการคำปรึกษา
และแนะนำในระบบงาน
คอมพิวเตอร์   

1) ประเมินจากวิธีการคิดและ
แก้ปัญหา/กรณีศึกษา/ตัวอย่าง
ระบบ 
2) ประเมินจากความเหมาะสมใน
การเลือกใช้วิธีการให้คำปรึกษา
และแนะนำ ความถูกต้องในการ
แก้ปัญหาในระบบคอมพิวเตอร์ 
3) การประเมินจากชิ้นงานที่ได้รับ
มอบหมาย  
4)  ประเมินจากความพึงพอใจ
ของผู้รับคำปรึกษาและแนะนำ 

PLO 6  พัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือใช้
งานทางด้านการศึกษา ด้านอาหาร 
ด้านการพยาบาล ด้าน
อุตสาหกรรมบริการ และด้าน
ธุรกิจ 
 

1) จัดการเรียนรู้โดยการบรรยาย/
อธิบายหลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
2) เรียนรู้จากการสาธิตและการ
ฝึกปฏิบัติ 
3) การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
(Project-based Learning) หรือ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-Based 

1) การสังเกตพฤติกรรม การเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม และการทำงาน
เป็นทีม 
2) การอภิปรายและนำเสนอผล
การออกแบบซอฟต์แวร์ที่ได้รับ
มอบหมาย 
3) การประเมินจากชิ้นงานและ
ความถูกต้องของงานที่ได้รับ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
Learning) โดยเน้นให้สามารถ
ออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศในด้านการศึกษา  
ด้านอาหาร ด้านการพยาบาล 
ด้านอุตสาหกรรมบริการ และด้าน
ธุรกิจ 
4) การสอนโดยการฝึกปฏิบัติ 
(Practice) โดยเน้นให้ผู้เรียนได้
ฝึกปฏิบัติจริง 

มอบหมาย เช่น แบบฝึกหัด/
รายงาน/ชิ้นงาน/ซอฟต์แวร์ที่
พัฒนา 
4)  ประเมินจากความพึงพอใจ
ของใช้งานซอฟต์แวร์ที่ผู้เรียน
พัฒนาขึ้น 

PLO 7 พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนและรองรับอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต 
 

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ใน
แต่ละรายวิชา เช่น การจัดการ
เรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน 
(Activity-Based Group 
Learning) หรือ การจัดการ
เรียนรู้แบบลงมือทำ (Learning 
by Doing) หรือ การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) 
หรือ การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
(Project-based Learning) 
2) เรียนรู้จากการสาธิตและการ
ฝึกปฏิบัติ 
4) การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนและรองรับอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต 

1) การสังเกตพฤติกรรม 
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และการ
ทำงานเป็นทีม 
2) การประเมินจากชิ้นงานที่ได้รับ
มอบหมายและความถูกต้องตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ 
3)  การประเมินจากความ
เหมาะสมและความถูกต้องในการ
ทำงานของซอฟต์แวร์ที่พัฒนา
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4)  ประเมินจากความพึงพอใจ
ของใช้งานซอฟต์แวร์ที่ผู้เรียน
พัฒนาขึ้น 
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      2.2.2  ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน (TQF)  
                 2.2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
                           1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
                           2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
                           3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 
                           4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
                           5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  ขององค์การและสังคม 
                           6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์การและ
สังคม 
                           7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
                 2.2.2.2 ความรู้ 
                           1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื ้อหา  
ที่ศึกษา 
                           2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
                           3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตาม
ข้อกำหนด 
                           4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
                           5. ร ู ้  เข ้าใจและสนใจพัฒนาความร ู ้  ความชำนาญทางคอมพ ิวเตอร์  
อย่างต่อเนื่อง 
                           6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
                           7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน  
ได้จริง 
                           8. สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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                 2.2.2.3  ทักษะทางปัญญา 
                           1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
                           2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื ่อใช้ในการแก้ไขปัญหา 
อย่างสร้างสรรค ์
                           3. สามารถรวบรวม ศ ึกษา ว ิ เคราะห ์ และสร ุปประเด ็นป ัญหาและ 
ความต้องการ 
                           4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 
 
                 2.2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                           1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ      
                           2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 
                           3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
                           4. มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
                           5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
                           6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
                 2.2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                           1. มีทักษะในการใช้เครื ่องมือที ่จำเป็นที ่มีอยู ่ในปัจจุบันต่อการทำงาน  
ที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
                           2. สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
                           3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม 
                           4. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
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 2.2.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ของ
หลักสูตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ี
คาดหวัง 

ระดับหลักสูตร 
Program Learning 

Outcomes 
(PLOs) 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร 

และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

PLO 1 แสดงออกถึงการมี
สัมมาคารวะ ความรับผิดชอบ
และอดทนในการทำงาน ภาวะ
ผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม 
และจรรยาบรรณทางด้าน
คอมพิวเตอร์ 

✓ ✓ ✓  ✓  ✓              ✓  ✓ ✓      

PLO 2 สามารถใช้ศัพท์ทาง
เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสืบค้น

                ✓   ✓        ✓  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ี
คาดหวัง 

ระดับหลักสูตร 
Program Learning 

Outcomes 
(PLOs) 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร 

และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

ข้อมูลทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
PLO 3 สามารถวางแผนและ
บริหารจัดการโครงการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ 

  ✓ ✓  ✓        ✓   ✓ ✓   ✓  ✓ ✓      

PLO 4 อธิบายหลักการวิธีการ
คำนวณทางคณิตศาสตร์ในงาน
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

       ✓        ✓           ✓   

PLO 5 ให้คำปรึกษาและ
แนะนำในระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 

     ✓   ✓ ✓        ✓    ✓     ✓   
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ี
คาดหวัง 

ระดับหลักสูตร 
Program Learning 

Outcomes 
(PLOs) 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร 

และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

PLO 6 พัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือใช้
งานทางด้านการศึกษา ด้าน
อาหาร ด้านการพยาบาล ด้าน
อุตสาหกรรมบริการ และด้าน
ธุรกิจ 

         ✓    ✓ ✓    ✓      ✓ ✓   ✓ 

PLO 7 พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนและรองรับ
อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต 

     ✓     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓          ✓     
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2.2.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา (Courses) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
รายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 

4121107  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข    ✓    
4121109  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์    ✓    
4121110  สถิติสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์    ✓    
4122112  คณิตศาสตร์ดิสครีต    ✓    
4122625  การจัดการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีปญัญาประดษิฐ์ ✓  ✓   ✓  
4122114  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์  ✓      
4121204  ระบบฐานข้อมูล     ✓   
4124607  โครงงานระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ ✓  ✓    ✓ 
4121309  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน    ✓   ✓ 

4122626  การพัฒนาเว็บแบบฟูลสแต็ก   ✓   ✓  
4123212  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่       ✓ 
4122321  การออกแบบและพฒันาเกมอัจฉริยะ      ✓ ✓ 
4121310  การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์      ✓ ✓ 
4122322  การออกแบบและพฒันาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่      ✓  
4122323  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์   ✓     
4123326  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ✓  ✓     
4121311  โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม    ✓    
4121312 อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ ์  ✓  ✓    
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รายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 

4122324  การเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์       ✓ 
4121313 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์  ✓    ✓  
4121205  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอัจฉริยะ       ✓ ✓   
4123213  การออกแบบและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์     ✓   
4122325  ระบบปฏิบัติการ    ✓ ✓   
4121408  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์    ✓ ✓   
4122215  การเรียนรู้เชิงลึก    ✓   ✓ 
4122216  การประมวลผลลว่งหน้าและจนิตทัศน์ข้อมูล      ✓ ✓ 
4122217  ปัญญาประดิษฐ์ในการประมวลผลข้อความ       ✓ 
4122218  ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์เชิงการพยากรณ์       ✓ 
4123214  เครือข่ายหน่วยประสาท       ✓ 
4123215  การคำนวณเชิงปัญญา       ✓ 
4123216  การรู้จำภาพ       ✓ 
4123217  การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางดา้นวทิยาการข้อมูลและปญัญาประดษิฐ์    ✓     ✓ 
4122219  เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยุคใหม่     ✓  ✓ 
4122220  การบริหารเครือข่ายสำหรับองค์กร     ✓   
4122221  ปัญญาประดิษฐ์กับความมั่นคงเครือข่าย ✓      ✓ 
4122222  วิทยาการเข้ารหัสลับ    ✓   ✓ 
4123218  การพิสูจน์ตัวตน ✓      ✓ 
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รายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 

4123219  เทคโนโลยีบล็อกเชนและสกลุเงินดิจิทลั    ✓   ✓ 
4123220  ปัญญาประดิษฐ์ในระบบคลาวด์  ✓     ✓ 
4123221  การเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐบ์นอุปกรณไ์อโอที      ✓ ✓ 
4123222  การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางดา้นเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่และความมั่นคงเครือข่าย  ✓     ✓ 
4122326  การพัฒนาเกมบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก       ✓ ✓ 
4122327 การออกแบบและสรา้งตัวละครสำหรับเกม      ✓  
4122328  ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพัฒนาเกม  ✓     ✓ 
4122329  การออกแบบวัตถุและแอนิเมชัน 3 มิต ิ      ✓ ✓ 
4123327  การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยปัญญาประดิษฐ ์      ✓ ✓ 
4123328  เทคโนโลยีเมตาเวิร์ส  ✓     ✓ 
4123329  การพัฒนางานแอนิเมชัน       ✓  
4123330  การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางดา้นการพัฒนาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ  ✓     ✓ 
4124912  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ✓ ✓ ✓  ✓   
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา 

 การวัดและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก)  

2. กระบวนการยืนยัน (Verification) มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

 หลักสูตรมีกระบวนการในการยืนยันมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตร  
ตามหลักการ PDCA โดยแบ่งเป็นการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู ้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จ
การศึกษาและการทวนสอบผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ดังนี้ 
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา กำหนดให้อาจารย์
ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ฯ ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยมีกระบวนการดำเนินการ 8 ขั้นตอน 
   1) อาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู ้สอนกำหนดให้การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียน  
การสอนของหลักสูตร 
   2) อาจารย์ผู้สอนศึกษาคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เลือกเครื่องมือที่จะนำมาใช้  
ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับ รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) หรือ รายละเอียดของประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.4) 
   3) อาจารย์ผู ้สอนดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
โดยกระบวนการ อาทิ การสอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมินผล ในสัปดาห์ สุดท้าย 
ของการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือ อาทิ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสำรวจ แบบประเมิน และ
แบบสัมภาษณ์ 
   4) อาจารย์ผู้สอนประมวลผลและรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน  
ผลการเรียนรู้ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
   5) อาจารย์ผู้สอนนำเสนอรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพร้อมแนวทางปรับปรุง รายงานในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)  
หรือ รายงานการดำเนินการของประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.6) 
   6) อาจารย ์ผ ู ้ร ับผ ิดชอบหลักส ูตรหร ือคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ  
ศึกษารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน 
   7) อาจารย ์ผ ู ้ร ับผ ิดชอบหลักส ูตรหร ือคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ  
ทำการประมวลผลข้อมูล และจัดทำรายงานพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงเสนอคณะ 
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   8) อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลและแนวทางปรับปรุงต่ออาจารย์ผู ้สอน  
และเขียนในรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา หลักสูตรกำหนด
วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากนักศึกษาสำเร็ จการศึกษา โดยเน้น 
การทำวิจัยผลสัมฤทธิ์การประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการประชุมพิจารณา เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีการดำเนินการ ดังนี้ 
   1) ติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต โดยประเมินบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 
และปฏิบัติงานครบ 1 ปี ในแต่ละปีการศึกษา  
   2) ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยประเมิน 
ความพึงพอใจจากนายจ้าง/ผู ้ใช้บ ัณฑิตที ่ม ีต่อผู ้สำเร ็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปัญญา  
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
   3) การทวนสอบโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ท ี ่มาร ่วมปร ับปร ุงหร ือว ิพากษ ์หล ักส ูตรต ่อความของพร ้อมของน ักศ ึกษาในการเร ียน  
หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา  

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา 
 2. ไม่มีพันธะด้านหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 
 3. ได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย 

         3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้  
      1. มีความประพฤติดี 
      2. มีผลการเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร รวมทั้งเงื่อนไขอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัย
กำหนด 
      3. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี 
  4. ผ่านการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ ซึ ่งเป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา (ภาคผนวก ฆ) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่  

    1) หล ักส ูตรจ ัดประช ุมว ิ เคราะห ์อ ัตรากำล ังอาจารย ์สำหร ับระยะเวลา 5 ปี   
เพื ่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยพิจารณาจากจำนวนอาจารย์  
จำนวนนักศึกษาในปัจจุบัน จำนวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะรับในแต่ละปีการศึกษา  

2) หล ักส ูตรนำเสนอแผนอัตรากำลังของอาจารย์สำหร ับระยะ 5 ปี เพื ่อขออนุม ัติ  
กรอบอัตรากำลังจากมหาวิทยาลัย 

3 )  หล ั ก สู ต ร ด ำ เ น ิ น ก า รต ามแผนอ ั ต ร า ก ำล ั ง ขอ งอ าจ า ร ย ์ ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ อน ุ ม ั ติ  
จากมหาวิทยาลัย โดยกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักส ูตร  
ที่ อว.กำหนด เช่น คุณวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ เป็นต้น 

4 )  กองบร ิหารงานบ ุ คคลของมหาว ิทยาล ัย  ประกาศร ับสม ัครหร ื อ ค ัด เล ื อก 
ตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย วิธีการสอบแข่งขัน 
เกณฑ์การตัดสิน การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีของพนักงานมหาวิทยาลัย  

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  

    2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
          1) ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ โดยจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการเรียน  
การสอน เช่น การวิเคราะห์ผู้เรียน การสร้างสื่อการสอน การวัดและประเมินผล เทคนิคการสอน 
แบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับผู้เรียน Genaration Z และ Genaration Alpha 

2) สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การส่งเสริมการศึกษาดูงาน  
การประชุมอบรมสัมมนา ทำวิจัยเพื ่อนำองค์ความรู ้ที ่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียน 
การสอน รวมทั้งการเข้าร่วมเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

3) สน ับสน ุนให ้ม ีการแลกเปล ี ่ยนเร ียนรู้  เพ ื ่อให ้ เก ิดการถ ่ายทอดประสบการณ์  
และเกิดการแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้ในด้านการพัฒนาการเร ียนการสอน การวัดและประเมินผล  
และการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

 
    2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
          1) สนับสนุนให ้อาจารย ์เพ ิ ่มพูนทักษะทางว ิชาช ีพ โดยการอบรม การศึกษาดูงาน  
การเข้าร่วมเครือข่ายพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  

2) สนับสนุนให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  

file:///F:/../งานประกัน%202553-2557/ประกันคุณภาพ%20ปีการศึกษา%2057/7.%20การประชุม%20ปีการศึกษา%202557/6.ประชุมอื่น%20ๆ/5.ประชุมระบบกลไกวิเคราะห์สรุป%2031%20มี.ค.58/แผนผังระบบ%20กลไก%20เข้าประชุม%2031%20มีค%2058/3.ตัวบ่งชี้%204.1/3.4.1%20ระบบการรับอาจารย์ใหม่/ประกาศเรื่อง%20หลักเกรณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
file:///F:/../งานประกัน%202553-2557/ประกันคุณภาพ%20ปีการศึกษา%2057/7.%20การประชุม%20ปีการศึกษา%202557/6.ประชุมอื่น%20ๆ/5.ประชุมระบบกลไกวิเคราะห์สรุป%2031%20มี.ค.58/แผนผังระบบ%20กลไก%20เข้าประชุม%2031%20มีค%2058/3.ตัวบ่งชี้%204.1/3.4.1%20ระบบการรับอาจารย์ใหม่/ประกาศเรื่อง%20หลักเกรณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
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3) สนับสนุนการทำงานวิจ ัย ทำบทความวิชาการ และนำเสนอผลงานว ิจ ัยทั ้งภายใน 
และภายนอกประเทศ 

4) สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อ และการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพต่าง ๆ  
5) ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ การอบรมการศึกษาต่อเนื ่อง 

(Continuous Professional Development – CPD) แก่ท้องถิ่น และสังคม 
6) ส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการทำวิจัย การอบรม/ศึกษาดูงาน 
7) จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเชี่ยวชาญระหว่างอาจารย์ทั้งภายใน

และภายนอกหลักสูตร 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน 

หลักสูตรได้ดำเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
 สาขาคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก  ฎ) และให ้ เป ็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้  

 1.1 จำนวนอาจารย ์ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบหล ักส ูตรและอาจารย ์ประจำหล ักส ูตร  
ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ที่สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน มีจำนวนอย่างน้อย 5 คน  

 1.2 คุณสมบัติอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร ที ่มีความเชี ่ยวชาญ และมีคุณวุฒิ  
ขั ้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ที ่สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์  
กับสาขาที่เปิดสอน และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื ่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง  
ให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

 1.3 คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่มีความเชี ่ยวชาญ และมีคุณวุฒิขั ้นต่ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา  
ที่เปิดสอน และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางว ิชาการที ่ ได ้ร ับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท ี ่กำหนดในการพิจารณาแต่งต ั ้งให้บ ุคคล  
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 1.4 คุณสมบัติอาจารย์ผู ้สอน ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีคุณวุฒิขั ้นต่ำปริญญาโท 
หรือเทียบเท่าหรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน 

 1.5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที ่กำหนด การมีปรับปรุงหลักสูตร 
ให้ทันสมัย โดยมีการประเมิน และรายงานผลการดำเนินการของหลักส ูตรทุกปีการศึกษา  
เพ่ือนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร 
หรือทุกรอบ 5 ปี 

2. บัณฑิต    

    หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการ
และวิชาชีพ เพื ่อให้บ ัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
โดยผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร มีดังนี้ 

 1) แสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะ ความรับผิดชอบและอดทนในการทำงาน สามารถ
ทำงานเป็นทีม และมีจรรยาบรรณทางด้านคอมพิวเตอร์ 
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 2) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการสืบค้นข้อมูลทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

 3) วางแผนงาน บริหารจัดการ และทำงานเป็นทีม   
 4) อธิบายหลักการ วิธ ีการคำนวณทางคณิตศาสตร์ในงานทางด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
 5) ให้คำปรึกษาและแนะนำในระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 6) วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 
 7) ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศในด้านการศึกษา ด้านอาหาร ด้านการ

พยาบาลและด้านอุตสาหกรรมบริการ 
 8) พัฒนาโปรแกรมเพ่ือการใช้งานและแก้ปัญหาจากความต้องการของผู้ใช้  
 9) พัฒนาระบบงานปัญญาประดิษฐ์ในการแก้ปัญหาระบบงานที่ซับซ้อน 

  10) พัฒนาระบบงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
 1) หลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ เพื่อให้ได้นักศึกษาตามจำนวน 

และคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 รวมทั้งดำเนินการกำหนดวิธี  
ในการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  
และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

 2) มหาวิทยาลัยประกาศรับนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
 3) มหาวิทยาลัยประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
 4) หลักสูตรทำการสอบสัมภาษณ์ เพื ่อคัดเลือกนักศึกษาที ่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

ต่อการพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามที่ระบุไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(มคอ.1) สาขาคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2552 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 และเป็นไปตามปรัชญาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุส ิต โดยหลักสูตรดำเนินการจัดประชุมอาจารย์ที ่ทำหน้าที ่สอบสัมภาษณ์ 
เพื่อกำหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินการสัมภาษณ์ให้มีบรรทัดฐานเดียวกัน โดยจัดทำแบบประเมิน
การสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตรฯ เพ่ือประกอบการพิจารณารับนักศึกษาใหม่ 

 5) อาจารย ์ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบหล ักส ูตรทำการส ่งรายช ื ่อผ ู ้ผ ่านการสอบส ัมภาษณ์  
ให ้ มหาว ิทยาล ั ยดำ เน ิ นการประกาศผลผ ู ้ ม ี ส ิ ทธิ์ เ ข ้ า ศ ึ กษาต ่ อ ในระด ั บปร ิญญาตรี  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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 6) นักศึกษาใหม่เข้ารายงานตัวเพื่อเป็นนักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมก่อนเข้าศึกษา

ดังต่อไปนี้ 
1) จัดเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่จบสายศิลปศาสตร์-ภาษา และสายศิลปศาสตร์ - 

สังคม โดยจัดอบรมพ้ืนฐานคณิตศาสตร์สำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2) มหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตรปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
3) หลักสูตรจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม ให้กับนักศึกษาใหม่ 
4) หลักสูตรจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
5) นักศึกษาใหม่มีรุ่นพี่ปี 2 ทำหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงคอยดูแลนักศึกษา 
 

3.3 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา  
     หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา และระบบการให้คำปรึกษาแก่ทุกคนอย่างเสมอภาค  

โดยอาจารย์ทุกคนจะต้องทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา มีชั่วโมงให้นักศึกษาเข้าพบ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง 
ต่อสัปดาห์ พร้อมทั ้งกำหนดช่องทางในการติดต่อสื ่อสารระหว่างอาจารย์ที ่ปรึกษากับนักศึกษา  
เช ่น อีเมล เฟสบุ ๊ค และ ไลน์ ส ่วนการบริการด้านการศึกษา นักศึกษาทุกคนสามารถติดต่อ 
ขอรับบริการได้ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
3.4 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
     หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้อุทธรณ์และแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ กล่องรับความคิดเห็น และแจ้งโดยตรงกับอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น เมื่ออาจารย์
ประจำหลักสูตรได้รับข้อมูลแล้วจะดำเนินแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการสอบสวน สืบหารายละเอียด 
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นและข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา จัดประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา
ข้อเท็จจริง ที่เกี ่ยวข้องและกำหนดแนวทางแก้ไข แล้วจึงแจ้งแก่ผู ้ร้องเรียนให้ทราบ นอกจากนี้ 
หลักสูตรสำรวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และผลการจัดการข้อร้องเรียน 
ของนักศึกษาทุกปีการศึกษา และนำผลการสำรวจมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน  
ของหลักสูตรและการพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป  
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4. อาจารย์ 

4.1 การรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจำหลักสูตร 
  1) จัดทำแผนอัตรากำลัง และกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักส ูตร  
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลจำนวนอาจารย์ การจัดการเรียนการสอนและความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
  2) แจ้งต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตร และในกรณี 
ที่อัตรากำลังไม่เพียงพอ หลักสูตรดำเนินการเพื่อคัดเลือกและขออนุมัติตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง  
ที่ได้จัดทำไว้ 
  3) ในกรณีที่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ จะต้องทำการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
และค ั ด เล ื อกอาจารย ์พ ี ่ เ ล ี ้ ย ง  เพ ื ่ อด ู แล  แนะนำ  อบรมให ้ ความร ู ้ ก ั บอาจารย ์ ใหม่  
และคอยให้ความช่วยเหลืออย่างใกล ้ช ิด จากนั ้นทำการประเมินผลกระบวนการคัดเล ือก 
อาจารย์ใหม่ จากการสัมภาษณ์ การสังเกต และผลการดำเนินงานที่เป็นเชิงประจักษ์  
 

4.2 การบริหารอาจารย์ 
 1) จัดทำแผนบริหารอาจารย์ โดยจัดการประชุมเพื ่อชี ้แจงและตกลงเกี ่ยวกับ

ภาระหน้าที ่และบทบาทอาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละภาคการศึกษาร่วมกัน โดยพิจารณา 
ให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ความรู้ ความสามารถ และกำหนดภาระงานของอาจารย์ 

 2) นำเสนอแผนบริหารอาจารย ์ต ่อคณะกรรมการบร ิหารคณะวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี เพื่อให้คณะให้ความเห็นชอบและออกคำสั่งแต่งตั้ง 

 3) ติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินอาจารย์ รวมทั้งพิจารณาให้คำยกย่อง 
ชมเชยอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นโดยการประชุมร่วมกัน 

 4) ประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 5) ประชุมร่วมกันเพื ่อประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

 
  4.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
 1) จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพื ่อกำหนดทิศทางความชำนาญ 

ของอาจารย์และทำการสำรวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ โดยมุ่งเน้นให้มีความสอดคล้อง
กับแผนอัตรากำลังและความต้องการของหลักสูตร 
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 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ
ในด้านที่ต้องการ และศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร  

 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำผลงานเพ่ือขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  
 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้ทำงานวิจัยในสาขาที่ส่งเสริมความเข้มแข็ง  

ของหลักสูตร และสนับสนุนให้คิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน  
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาความเชี่ยวชาญตนเองด้วยการจัดทำ

หลักสูตรอบรม 
 6) จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเชี่ยวชาญระหว่างอาจารย์  

ทั้งภายในและภายนอกหลักสูตร 
 7) กำกับติดตาม และประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาตนเองของอาจารย์ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

  หลักสูตรฯ ทำการศึกษาความต้องการตลาดแรงงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์   
เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน  
และอนาคต ศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร  ซึ ่งจำเป็นต้อง 
พัฒนาหลักสูตรให้มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
และรองรับการแข่งขันทั ้งในและนอกประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางคอมพิวเตอร์จำเป็น 
ต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงาน
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่อสังคม  
โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ 
ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่เก่งและดี 

 
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
หลักสูตรฯ มีการพิจารณากำหนดรายชื่อผู้สอนส่งให้คณะฯ โดยคำนึงถึง  
 1) ความเช ี ่ยวชาญในเน ื ้อหาท ี ่สอน  ประสบการณ์การสอนในรายว ิชานั้น  

รวมถึงผลงานวิจัยและประสบการณ์ทำงานที่เก่ียวข้องกับวิชานั้น ๆ  
 2) ภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละคน โดยต้องให้ภาระงานมีความเหมาะสม 

กับแต่ละคน ซึ่งหากท่ีประชุมพิจารณาเห็นควรให้อาจารย์ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้สอน
ในรายวิชาใดก็ตาม ประธานหลักสูตรต้องดำเนินการประสานงานอาจารย์ท่านดังกล่าวก่อน การกำกับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน โดยหลักสูตรฯ  
มีกระบวนการ ดังนี้  
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  2.1 วางแผนรายวิชาเพื่อบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย  การบริการ
วิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

  2.2 กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา  

  2.3 ประธานหลักสูตรฯ /ผู ้รับผิดชอบรายวิชาติดตาม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ 
การจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ของผู้สอนแต่ละรายวิชา  

  2.4 ผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เข้าระบบ  
  2.5 ผู้สอนดำเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา  
  2.6 สิ ้นส ุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  ผู ้สอนเข ียนรายงานผล 

การดำเนินการตามรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6)  
  2.7 ผู้สอนส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนการเรียนรู้แต่ละรายวิชา  
  2.8 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาผลการจัดการเรียน 

การสอน  
 
การประเมินผู้เรียน  
หลักสูตรฯ มีการดำเนินการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิดังนี้  
 1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมพิจารณา มคอ.2 มคอ.3/มคอ.4 และ 

มคอ.5/มคอ.6 ให้สอดคล้องกัน เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และกำหนดรายวิชาในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  

 2) ผู ้ เร ียนทุกคนต้องได ้ร ับการประเมินตามที ่ผ ู ้สอนในรายวิชาออกแบบไว้   
เช่น การประเมินโดยใช้แบบทดสอบอัตนัยและปรนัย การสอบภาคปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
ขณะปฏิบัติเพื่อดูทักษะเป็นรายบุคคลและการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นต้น  

 3) ผู ้สอนรายงานผลการเรียน รายงานผลการดำเนินการตามรายวิชา (มคอ.5)  
และรายงานการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา)  

 4) กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมตรวจสอบ อนุมัติผลการเรียน และประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน  

 5) ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตรประจำปีการศึกษา  
 6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือ ตำรา และสื ่อการเรียนการสอนที ่สามารถสืบค้น  
ผ่านฐานข้อมูล โดยมีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นผู้รับผิดชอบการให้บริการ  
แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการเรียน 
ได้แก่ หนังสือ ตำรา ฐานข้อมูล อุปกรณ์สนับสนุนการเรียน อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง
หลักสูตร คณะ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับนักศึกษาและอาจารย์ ประกอบด้วย        
 1. ห้องเรียนบรรยาย จำนวน 3 ห้อง  
 2. ห้องปฏิบัติการ  จำนวน 4 ห้อง 
     - ห้อง 11201 อาคาร 11 ชั้น 2 จำนวน 60 เครื่อง  
     - ห้อง 11204 อาคาร 11 ชั้น 2 จำนวน 60 เครื่อง  
     - ห้อง 11306 อาคาร 11 ชั้น 3 จำนวน 40 เครื่อง 
    - ห้อง 11307 อาคาร 11 ชั้น 3 จำนวน 40 เครื่อง 
 3. ห้องทำงานอาจารย์  จำนวน  1 ห้อง  
 4. ห้องประชุมของหลักสูตร จำนวน  1 ห้อง 
 5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) ขนาดความเร็วสูงสุดถึง 

1 Gbps จำนวน 2 ลิงค์ 
 6. หนังสือ ตำรา วารสารที ่เก ี ่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์  16,400 เล่ม 

ประกอบด้วย 
   - หนังสือ ตำรา ภาษาไทย  14,000 เล่ม 
     - หนังสือ ตำรา ภาษาอังกฤษ 2,400 เล่ม 
     - ฐานข้อมูลออนไลน์ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic 

Databases) และ ฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม (Full-Text Databases) จำนวน 12 ฐาน เพ่ือให้บริการ
สืบค้นกับนักศึกษา บุคลากร อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 7. การบร ิการอ ุปกรณ์ด ้านคอมพิวเตอร์  เช ่น เคร ื ่องคอมพิวเตอร ์โน ๊ตบุ๊ก  
จำนวน 5 เครื่อง ปลั๊กพ่วง เมาส์ คีย์บอร์ด สาย LAN เป็นต้น 

 8. การ เ ร ี ยนภาษาอ ั งกฤษ ช ุ ด  English Discoveries Online ท ั ้ ง  3 ระดับ 
ประกอบด้วย ระดับ Basic 1, ระดับ Basic 2 และ ระดับ Basic 3 เป็นต้น 

 9. ห้องเรียนและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น 
  - หอ้งเรียนออนไลน์ (SDU Online Learning) จำนวน 8 ห้อง 
     - ระบบ WBSC-LMS 
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     - โปรแกรม MS Teams 
     - โปรแกรม Office 365 
     - โปรแกรม Zoom Meeting 

7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ    

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2566 

พ.ศ.
2567 

พ.ศ.
2568 

พ.ศ.
2569 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  มีส่วนรว่ม
ในการประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินการงาน
หลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาต ิหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ 
สาขาวชิา(ถา้มี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 
5  และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา      

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25  ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ
ด้านการจัดการเรียนการสอน      
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2566 

พ.ศ.
2567 

พ.ศ.
2568 

พ.ศ.
2569 

9. อาจารย์ประจำหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ
และ/หรือวิชาชพี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง      

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือ วิชาชพี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี      

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยมากกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่บัณฑติ 
เฉลี่ยมากกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5 
(หลังจากบัณฑิตสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ป)ี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน   
          การประเมินกลยุทธ์การสอน โดยเน้นการใช้กระบวนการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ
อาจารย์ผ ู ้สอนและนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการประเมินของนักศึกษาทั ้งด ้านทฤษฎี  
และด้านปฏิบัติ ตลอดจนวิธีการสอนโดยมีการดำเนินการ ดังนี้  
   1) อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองตามกลยุทธ์การสอนตามรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3)  
   2) นักศึกษาประเมินตามกลยุทธ์การสอนที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3)  
   3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินกลยุทธ์การสอนรายวิชาประจำหลักสูตร  
เพ่ือการปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์ในการสอนมีการดำเนินการ ดังนี้  
 1) นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ผ ู ้สอนในด้านทักษะ 

การใช้กลยุทธ์การสอน การชี ้แจงเป้าหมายการสอน วัตถุประสงค์ของรายวิชา ชี ้แจงเกณฑ์  
การประเมินผลการเรียนของรายวิชา ความซื ่อสัตย์หรือการตรงต่อเวลา การใช้สื ่อการสอน  
โดยการประเมินผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย แล้วนำผลที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
ต่อไป  

 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินประสิทธิภาพทักษะการสอนของอาจารย์
ผู้สอนโดยการสำรวจความคิดเห็นหรือพูดคุยกับนักศึกษาถึงการใช้กลยุทธ์การสอนตามรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนนำมาปรับปรุงแผนการเรียนการสอนในภาคการศึกษา
ต่อไป 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

     2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
            มีการดำเนินการดังนี้  

 1) นักศึกษาประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยประเมินการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
และอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน 
การสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ในแต่ละภาคการศึกษา  
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 2) บัณฑิตประเมินหลักส ูตรในภาพรวมโดยใช้แบบสอบถาม การส ัมภาษณ์  
หรือการประชุมกลุ่มย่อยระหว่างตัวแทนนักศึกษา และตัวแทนบัณฑิต 
 
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
             มีการดำเนินการโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรทั ้งภายในและภายนอก 
ประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรโดยการเยี่ยมชมหรือสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาพร้อมทั้งจัดทำเป็นรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา และสรุปผล  
การดำเนินงานของหลักสูตร 
 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
            มีการดำเนินการดังนี้  
   1) การประเมินความพึงพอใจคุณภาพของบัณฑิตของผู ้ ใช ้บ ัณฑิต วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์  
   2) การประชุมทบทวนหลักสูตรหรือการสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ/ 
ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต และนักศึกษา 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

    การดำเนินการในการประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร มีดังนี้  
3.1 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรประจำปี (มคอ.7)  
3.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 

ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา/สาขาวิชาใกล้เคียง
อย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  

3.3 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุม เพื่อนำผลประเมินมาจัดเตรียมแผนงาน  
สำหรับ การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตามข้อกำหนด และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.4 การประเมินตามวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 อาจารย ์ผ ู ้ร ับผ ิดชอบหลักสูตรจ ัดทำรายงานการประเมินหลักสูตรในรอบ 5 ปี  
ของการปร ับปร ุ งหล ั กส ู ตร  และ เสนอประ เด ็ นท ี ่ จ ำ เป ็ นท ี ่ ต ้ อ งปร ับปร ุ งและพ ัฒนา 
ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใช้ผลการประเมินหลักสูตรเป็นแนวทางในการวางแผน 
การพัฒนาหลักสูตรในการจัดการศึกษา  
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4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดการประชุมสัมมนาหรือสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ทุกฝ่าย/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการดำเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวก  ข 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ที่ ๓๗๑๐/๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
 

             ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมยุค
ของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
             เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัย 
จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑. ดร.สวุมาลย์  ม่วงประเสริฐ                  รองอธิการบดี 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตนิาถ สุคนเขตร์                    คณบดี 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี                      รองคณบดี 

 ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า    รองคณบดี           
 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ 

    หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     มหาวิทยาลัยมหิดล  
       ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิสนัต์ ตั้งวงษ์เจริญ 
              ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  
     สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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 ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พีรพล ขุนอาสา 
     หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต   
              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 
 หน้าที ่

๑. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาด 

๒. ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรเพื่อให้รองรับ  
ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 
 
คณะกรรมการดำเนินงาน 
             ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ  จันทรมาลี  ประธานกรรมการ 
             ๒. ดร.ชวาลศักดิ์  เพชรจันทร์ฉาย          กรรมการ 
             ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิร ิ ศิลาสัย            กรรมการ 
             ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์  ชัชวาลานนท์             กรรมการ 
             ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา  ขาวฟ้า             กรรมการ 
             ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปเนต  หมายมั่น   กรรมการ 
             ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์  มานะกิจภิญโญ  กรรมการ 
             ๘. นางสาวสุจีปภา  ทองเนียม    กรรมการและเลขานุการ 
 
             หน้าที่ 
 ๑.บริหารจัดการและดำเนินงานกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

๒. ประสานงานกับผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู ้ประกอบการ และผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องกับ  
การปรับปรุงหลักสูตร 

๓. ประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินงานเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจกรรม 
๔. วิเคราะห์ สรุปผลจากการดำเนินกิจกรรมพร้อมจัดทำรายงาน 
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ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนสิ้นสุดโครงการ 
 

สั่ง ณ  วันที่   ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

    
 

      

(ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ) 
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ภาคผนวก  ค 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ  จันทรมาลี 
ผลงานตีพิมพ์/บทความวิชาการ 
กาญจนาภรณ์ วัดครบุรี , นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ , ปเนต หมายมั่น, จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และภัทราพร  

อินจันทึก. (2564). ดูสถานะสุขภาพและแจ้งเตือนสำหรับผู้สูงอายุ. การประชุมวิชาการระดับ
ปร ิญญาตร ีด ้ านคอมพ ิวเตอร ์ภ ูม ิภาคเอเช ีย The Asia Undergraduate Conference on 
Computing: AUCC ครั้งที่ 9. หน้า 1008 – 1015.  

อนุพงศ์ เวียงนาค, จุฑาวุฒิ จันทรมาลี, ธีรวัฒน์ ยมลำภู, นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ และปิยะวัฒน์  
แจ่มจำรัส. (2564). แชทบอทสอบถามข้อมูลระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564. 
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate 
Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 9. หน้า 1882 - 1889. 

จุฑาวุฒิ จันทรมาลี, ณัฐพงษ์ สุขประเสริฐ และนิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ. (2563). แอปพลิเคชันค้นหาและ
นำทางด้วยเสียงไปยังสถานที่เป้าหมายภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. การประชุมวิชาการระดับ
ปร ิญญาตร ีด ้ านคอมพ ิวเตอร ์ภ ูม ิภาคเอเช ีย The Asia Undergraduate Conference on 
Computing: AUCC ครั้งที่ 8. หน้า 1527- 1534. 

วิกรม กองเนียม และจุฑาวุฒิ จันทรมาลี. (2563). เกมวิทยาศาสตร์ผจญภัย. การประชุมวิชาการระดับ
ปร ิญญาตร ีด ้ านคอมพ ิวเตอร ์ภ ูม ิภาคเอเช ีย The Asia Undergraduate Conference on 
Computing: AUCC ครั้งที่ 8.  หน้า 1535 – 1539.  

จุฑาวุฒิ จันทรมาลี, วัฒนา คำโนนม่วง, และ อภินันท์ อุเทน์. (2562) แอปพลิเคชันแนะนำข้อมูลสำหรับ
เด็กออทิสติกที่มีความผิดปกติทางด้านการควบคุมกล้ามเนื้อมือในรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอ. 
งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต 
นวัตกรรมเพ่ิมผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย ”. หน้า 1495 - 1504.  

จุฑาวุฒิ จันทรมาลี, ธนพล แก้วนาคำ, และ นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์. (2561). เว็บไซต์การท่องเที่ยวที่ไม่
เร่งรีบสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก. งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 
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มงคลรัตนโกสินทร์. หน้า 632-636. 

ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย, ชฎามาศ ขาวสะอาด, อัฐเดช วรรณสิน, และปิยะพงศ์ พัดชา (2562). 
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วิชาการระดับชาติ The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2019. 
หน้า 1606 – 1611. เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
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Attacking. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562. หน้า 217 – 
227 
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ผ่านระบบออนไลน์แอปพลิเคชั่น Microsoft Teams 
************************************************************************** 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์  คู่สกุลนิรันดร์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิสนัต์  ตั้งวงษ์เจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พีรพล  ขุนอาสา   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา สวนมะลิ   ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
๖. นายสรยุทธ อังคณานุกิจ    ผู้ประกอบการ 
๗. นายศุภวุฒิ ปิติฤทธิ์     ผู้ประกอบการ 
๘. นายวีระชัย ใจกว้าง     ผู้ประกอบการ 
๙. นางสาวปิยนุช ชัยพรแก้ว    ผู้ประกอบการ 
๑๐. นายกลยุทธ ศิริสุนทรกมล    ผู้ประกอบการ 
๑๑. นายวิสชัชนา สุทาธรรม         ศิษย์เก่า 
๑๒. นายปฏิพล ตปนียะกุล       ศิษย์เก่า 
๑๓. นางสาวทิชากร  เพ็งพุฒ    ศิษย์ปัจจุบัน 
๑๔. นายภควัต  ลิปิมงคล     ศิษย์ปัจจุบัน 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ  จันทรมาลี  ประธานกรรมการ 
๑๖. ดร.ชวาลศักดิ์  เพชรจันทร์ฉาย          กรรมการ 

 ๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรศิริ  ศิลาสัย            กรรมการ 
๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์  ชัชวาลานนท์  กรรมการ 
๑๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วัจนา  ขาวฟ้า             กรรมการ 
๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปเนต  หมายมั่น   กรรมการ 
๒๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นิพัฒน์  มานะกิจภิญโญ  กรรมการ 
๒๒. นางสาวสุจีปภา  ทองเนียม    กรรมการและเลขานุการ 
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รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
               ไม่มี 
 
เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องแจ้งให้ทราบ  
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดประชุม 
โดยแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ดังนี้ 
 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์  คู่สกุลนิรันดร์ 
      หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิสนัต์  ตั้งวงษ์เจริญ 
     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
  สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พีรพล  ขุนอาสา 
หลักสูตรวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์  
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา สวนมะลิ 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

ผู้ประกอบการ 
๑. นายสรยุทธ อังคณานุกิจ  ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร  

     บริษัท อันนาย จำกัด  
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 ๒. นายศุภวุฒิ ปิติฤทธิ์   ตำแหน่ง Mobile Developer  
บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด  

๓. นายวีระชัย ใจกว้าง   ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 
                                                               ประสบการณ์ลูกค้า  

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) 
๔. คุณปิยนุช ชัยพรแก้ว  ตำแหน่ง นักวิทยาการข้อมูล 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
๕. คุณกลยุทธ ศิริสุนทรกมล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี CTO  

บริษัท อะกู้ดพลัส จำกัด 
 

ศิษย์เก่า 
๑. คุณวิสัชชนา สุทาธรรม      บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง  

(ประเทศไทย) จำกัด  
๒. คุณปฏิพล ตปนียะกุล    บริษัท เบรด ไอที (ประเทศไทย) จำกัด   

และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ศิษย์ปัจจุบัน 
๑. นางสาวทิชากร  เพ็งพุฒ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ ๓   
๒. นายภควัต  ลิปิมงคล  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ ๓   

 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร  
โดยเริ่มจาก 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์  คู่สกุลนิรันดร์ 
  วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิตจะมุ่งเน้น ๓ กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูล
และระบบปัญญาประดิษฐ์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่และความมั่นคงเครือข่าย และกลุ่มวิชาการ
พัฒนาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ โดยเป็นวิชาเลือกสำหรับนักศึกษา หลักสูตรจึงควรมีวิชาที่เป็นพื้นฐานที่ให้
นักศึกษาสามารถเข้าใจและได้เรียนรู้ทั้ง ๓ สาขาก่อนว่าคืออะไร เพ่ือที่นักศึกษาจะสามารถเลือกกลุ่มวิชาได้
ถูกต้อง ตรงตามความชอบและความถนัดของตนเอง จากรายวิชาที่หลักสูตรนำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามี
เพียงรายวิชาของกลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูลและระบบปัญญาประดิษฐ์เท่านั้นที่อยู่ในวิชาพื้นฐาน หลังสตูรจึง
ควรพิจารณาเพ่ิมเติมรายวิชาพ้ืนฐานของกลุ่มอ่ืน ๆ ด้วย 
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  ประเด็นในส่วนของจำนวนนักศึกษาที่หลักสูตรวางแผนเปิดรับ ควรพิจารณาถึงการ
บริหารจัดการรายวิชาและการเรียนของนักศึกษา เนื่องจากมีกลุ่มสาขาวิชาให้เลือกถึง ๓ กลุ่ม  
  ในแต่ละกลุ่มวิชา หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีสภาวิชาชีพหรือไม่ ผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความกังวลว่านักศึกษาควรได้รับการพัฒนาวิชาชีพให้มีระดับความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับ หลักสูตรควร
จัดลำดับรายวิชาให้มีความต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อความรู้ในระดับสูงขึ้น
ได้ 
 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสันต์  ตั้งวงษ์เจริญ  
  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์มีจุดเด่นที่ขอชื่นชมสิ่งที่เห็นชัดเจน ๓ ข้อ ดังนี้ 
    ๑) ทุกวิชาในหลักสูตรมีชั่วโมงปฏิบัติ 
    ๒) หลักสูตรมีการวางแผนเรื่องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้ดี มี
การวางแผนไปถึงปีที่ ๓ ซึ่งเป็นการฝึกทักษาที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกับการจบการศึกษาและการ
ทำงาน 
    ๓) การจัดหมวดหมู่วิชาเลือกที่ทนัสมัยตรงกับความต้องการของตลาด 
 
  ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นที่หลักสูตรควรพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 
   ๑) ควรเพิ่มอาชีพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์การ
ทำงานในหน่วยงานราชการ  
    ๒) ในแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ควรมีแนวทางปฏิบัติและการประเมิน
ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๓) ควรปรับระบบรายงานประจำปีให้มีปี ละ ๑ ครั้ง  
   ๔) ควรพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เนื่องจากโรงเรียนแต่ละโรงเรียน
มีสายการเรียนที ่แตกต่างกัน และมีสายการเรียนเฉพาะของแต่ละโรงเรียน เช่น แผนการเรียน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือแผนการเรียนวัตกรรม ซึ่งอาจจะทำให้ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่หลักสูตร
กำหนดไว้ คือสายวิทย์กับสายศิลป์ โดยเสนอว่าควรมีเกณฑ์การรับ ๒ รูปแบบ ได้แก่ 
     แบบที่ ๑ ให้หลักสูตรประกาศว่ารับเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือแผนการเรียนที่เก่ียวข้องคอมพิวเตอร์ 
     แบบที่ ๒ หลักสูตรเปิดกว้างไว้แล้วแนบท้ายให้เป็นไปตามประกาศ 
หลักสูตรประกาศได้ทุกปี 

  ๕) หลักสูตรมี YLO ทีส่อดคล้องกับตาม PLO  
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   ๖) หลักสูตรควรพิจารณาการจัดลำดับรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับ YLO 
และความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษาแต่ละชั้นปี 
   
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพล ขุนอาสา  
  หลักสูตรมีการจัดลำดับรายวิชาที่เป็นพื้นฐานให้นักศึกษาดี น่าสนใจ เช่น มีรายวิชา
กระบวนการคิดสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของอัลกอริทึม ซึ่งถือว่าเป็น
พ้ืนฐานที่ดขีองการเป็นนักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ผู้ทรงคุณวุฒิได้นำเสนอรูปแบบวิธีการ
สอนของตนเอง โดยคิดข้อคำถามแล้วให้นักศึกษาหาวิธีการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน เป็นต้น 
  นักศึกษาที่เข้าเข้ามาใหม่บางคนอาจจะยังไม่มีพ้ืนฐาน แต่หลักสูตรมีการเตรียมความ
พร้อมและปรับพ้ืนฐานความรู้ ซึ่งเป็นเรื่องเรื่องที่น่าชื่นชม 
  อย่างไรก็ตาม มีความท้าทายที่หลักสูตรควรพิจารณา ได้แก่เรื่องของการจัดลำดับ
รายวิชา ที่นำไปสู่รายวิชาที่เก่ียวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ อาจจะปูพ้ืนฐานให้นักศึกษาก่อน  

 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี 
 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานสาขาต่าง ๆ 

ได้หลากหลาย เช่น ทางการแพทย์ แต่อาจจะขาดการเสริมเรื่องของประสบการณ์ ดังนั้นควรมีการ
ส่งเสริมด้านประสบการณ์ ดังเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดเป็นศูนย์นวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดโรงพยาบาลเพื่อตอบโจทย์ของวิศวกรบวกกับการแพทย์ หาก
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์จะเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมด้านนี้ ควรส่งเสริมประสบการณ์และสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา 

 ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำให้เน้นการส่งเสริมทักษะด้านการค้นหาและการใช้สารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูล เนื่องจากเป็นทักษะสำคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล อีกทั้ง
ยังเป็นการเพิ่มความเป็นมืออาชีพในการทำงานด้านสารสนเทศของนักศึกษาซึ่งจำเป็นในการทำงาน 
นอกจากนี้ควรส่งเสริมนิสัย/แนวความคิดท่ีจะเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมและการเป็นเจ้าของธุรกิจ 

 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา สวนมะลิ 
 ในการปรับปรุงหลักสูตรควรพิจารณาเพิ่มความรู้ ทักษะใหม่ที่ไม่อยู่ใน มคอ.๑ 

เนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่เน้นเฉพาะความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์อย่างเดียว ควรเพิ่มความรู้และทักษะอื่น ๆ เช่น วิชาทางด้านการลงทุน วิชาทางด้าน
ธุรกิจ วิชาทางด้านเทคโนโลยีทางการเงิน เป็นต้น ก่อนที่จะไปทำงานหรือไปวิเคราะห์งานที่เป็นโมเดล
กับทางธุรกิจและเขียนโปรแกรม 
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 ควรเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาว่า รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่
สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาไทยได้ 

 ควรกำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย 
และควรเพิ่มเติมข้อมูลที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์เศรษฐกิจ กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล 

 ในประเด็นเกี่ยวกับอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษานั้น ควรเน้นการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ได้ทุกอาชีพ และอาจารย์ควรมีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับอาชีพนั้น ๆ  

ควรพิจารณาเพ่ิมรายวิชาที่หลักสูตรอ่ืนสามารถมาเรียนร่วมเพ่ือเป็นวิชาเลือกเสรีได ้
ควรปรับปรัชญาของหลักสูตรให้สามารถประเมินได้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ 

PLO 
นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขเอกสาร ดังนี้ 

ตาราง ๒.๓ แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี จำนวนผู้คาด
ว่าจะสำเร็จการศึกษา ปี ๒๕๖๙ ควรจะเป็น ๕๐ 

วิธีการจัดการศึกษา ข้ออื่นๆ ควรเพิ่มแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมประยุกต์ เช่น 
WBSC-LMS แบบผสมผสาน (Hybrid Learning) 

โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ เขียนให้เห็นโครงสร้าง ตาม มคอ.๑ 
  อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อาจารย์
พิเศษ (๒๕๖๓) 
 
 ๖. นายสรยุทธ อังคณานุกิจ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑) ในมุมมองธุรกิจ วัตถุประสงค์หลักต้องการพนักงานที่มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อม 
ถ่อมตน อดทนต่องานที่ได้รับมอบหมายและความกดดันจากภาระงานที่หนักและการทำงาน เช่น 
ผู้ร่วมงาน เป็นต้น ดังนั้นนักศึกษาที่หลักสูตรจะผลิตออกมาสู่ตลาดธุรกิจนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่ง 
แต่ต้องการคนที่มีความรับผิดชอบและ Soft skill ในการทำงาน 
  ๒) ทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ถูกมองว่าสื่อสารกับ
ผู้อื่นไม่ชัดเจน ซึ่งอาจนำไปสู่การเข้าใจผิดหรือเข้าใจไม่ตรงประเด็น ดังนั้นจึงควรเสริมทักษะเรื่องการ
สื่อสาร 
  ๓) ในการเรียนการสอนควรชี้แจงวัตถุประสงค์ การประยุกต์ใช้ และประโยชน์ของ
รายวิชา เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและเห็นความสำคัญของรายวิชาก่อนที่จะเรียน  
  ๔) ควรให้ความสำคัญกับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และภาษาอังกฤษ เพื่อการ
นำไปใช้ในชีวิตของการทำงาน 
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 ๗. นายศุภวุฒิ ปิติฤทธิ์ 
  หลักสูตรจะเน้น ๓ ด้าน คือ ปัญญาประดิษฐ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเกม 
เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในอนาคตได้ใช้แน่นอน อาชีพที่เป็นความต้องการในตลาดแรงงานที่
สำคัญมาก คือ นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเคลื่อนที่ ซึ่งปัจจุบันยังมีความต้องการบุคลากร
ทางด้านนี้อยู่มาก นอกจากนี้ รายวิชาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่สอนนักศึกษาเป็นพื้นฐานของ
นักศึกษา ในการเรียนและสามารถต่อยอดในการพัฒนาระบบอื่น ๆ ได้ รวมทั้งรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ควรส่งเสริมให้สามารถพัฒนาโปรแกรมให้รองรับการทำงานได้ทั้งระบบ  IOS และ 
Android 
  ควรเสริมเนื้อหาเกี่ยวกับเฟรมเวิร์คยุคใหม่ เพ่ือให้นักศึกษาที่จบไปหางานได้ง่าย ให้มี
ความรู้พื้นฐานเพื่อเป็นโอกาสให้กับบัณฑิตในการสมัครงาน 
 
 ๘. นายวีระชัย ใจกว้าง 
  เสนอให้หลักสูตรควรให้ความสำคัญกับกระบวนการทางธุรกิจ นักศึกษาควรมีความรู้ 
เข้าใจแนวทางดำเนินการทางธุรกิจก่อนดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบ  
  อาชีพนักออกแบบ User Experience เป็นอาชีพท่ีกำลังเป็นความต้องการของตลาด 
การถอดประสบการณ์ของผู้ใช้ พฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึง Customer Journey (เส้นทางของ
ผู้บริโภคตั้งแต่ก่อนจะเป็นลูกค้า) เพื่อนำไปสู่การออกแบบระบบเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้การสื่อสาร
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันกับโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาระบบจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หลักสูตรควร
เน้น 
  หลักสูตรกำหนดรายวิชาได้ดีแล้ว ปัญญาประดิษฐ์เป็นพ้ืนฐานที่นักพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ทุกคนจะต้องเข้าใจ  
  
 ๙. นางสาวปิยนุช ชัยพรแก้ว 
  ภาคเอกชนให้ความสำคัญภาษาอังกฤษ บริษัทจะเน้นให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ เช่น Data Science, Machine 
Learning ซ่ึงเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ นอกนี้หากนักศึกษาจบไปทำงานในบริษัทต่างชาติการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญมาก  

 ควรเสริมพื้นฐานและความสามารถในการประยุกต์ใช้งาน  SQL Command การ
สร้างแบบจำลอง ไม่จำเป็นต้องเก่ง แต่ควรมีพ้ืนฐานทีส่ามารถนำมาใช้และต่อยอดความรู้ได้ 

 หากนักศึกษามีประสบการณ์ในการใช้งานเทคโนโลยี เช่น การประมวลผลบนคลาวด์ 
จะทำให้นักศึกษาเข้าใจ เห็นภาพ และเม่ือไปทำงานจริงจะมีมั่นใจ หากหลักสูตรมีการประสานงานกับ
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บริษัทต่าง ๆ ได ้สามารถส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์หรือมีโอกาสได้ปฎิบัติงานกับระบบจริงจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง  
 
 ๑๐. นายกลยุทธ ศิริสุนทรกมล 
  ควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน เพ่ือให้สามารถ
ทำงานด้าน Data Science ได้ และควรเสริมวิชาเกี่ยวกับสถิติเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการพัฒนามัลติมีเดียและเกม ควรเน้นการใช้โปรแกรมยูนิตี และเฟรมเวิร์ค 
 เพราะเม่ือรับนักศึกษาเข้าทำงานจะสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม  
  เสนอให้พิจารณาปรับการฝึกงานให้อยู่ในช่วงปี ๔ เทอม ๒ เนื่องจากเมื่อนักศึกษา
ฝึกงานเสร็จแล้ว หากบริษัทเห็นความสามารถในการทำงาน บริษัทจะรับนักศึกษาเข้าทำงานได้ทันที  
 
 ๑๑. นายวิสัชชนา สุทาธรรม  
  การมีใบ Certificate สำคัญต่อการสมัครงาน ดังนั ้นหลักสูตรจึงควรส่งเสริม 
ให้นักศึกษาสอบใบ Certificate ที่เก่ียวข้องกับสายงาน เช่น Cisco, IC3 เป็นต้น 
  จากประสบการณ์การเป็นศิษย์เก่าของหลักสูตรเห็นว่า เนื้อหาที่เรียนกับหลักสูตร 
มีความครอบคลุม เรียนจบแล้วสามารถทำงานและสอบใบ Certificate ที่ได้รับการยอมรับในการเข้า
ทำงานได้ 
  ในส่วนของการเขียนโปรแกรม ควรจะนำเข้าภาษาไพทอนมาสอนเนื่องจากภาษา 
ไพทอนเป็นภาษาโปรแกรมที่กำลังใช้งานในการพัฒนาระบบทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
  ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านทักษะเกี่ยวกับสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ   
 
 ๑๒. นายปฏิพล ตปนียะกุล  
  มุมมองของการจบหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สิ่งที่จำเป็นนอกจากทักษะการ
เขียนโปรแกรม คือการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากถือเป็นต้นทุนในการศึกษาต่อยอด
และเป็นช่องทางเพิ่มเติมเนื้อหาความรู้ได้มากกว่าคนอื่น และคณิตศาสตร์ เนื่องจากเป็นพื้นฐานการ
ทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์, Data Science และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่
ในปัจจุบันและมีแนวโน้มสำคัญในอนาคตด้วย 
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  ทักษะการสืบค้นเป็นสิ่งที่จำเป็น ทั้งนี้นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลได้ดีกว่าในสาย
อื่น แต่ควรส่งเสริมเรื่องของการใช้ google การใช้คีย์เวิร์ดในการหาข้อมูลต่างๆ จะทำให้ประสบ
ความสำเร็จในด้านการงานและการศึกษาต่อไดเ้ป็นอย่างดี 
  ที่ผ่านมาหลักสูตรได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นตัวแทนของหลักสูตรไปแข่งขันในงาน
เวทีระดับชาติมากมาย เช่น การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย การแข่งขัน  Hackathon 
ด้าน Cyber Security การประชุมวิชาการ ซึ่งเป็นการเสริมประสบการณ์ของนักศึกษา เพิ่มมูลค่า
ให้กับนักศึกษาในการสมัครงาน ได้เงินเดือนสูง หรือการเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นและทำให้ได้รู้ว่า
นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีศักยภาพ  
  การทำโครงงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง หากมุ่งเน้นการทำ
โครงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในความเห็นส่วนตัวอยากให้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนทำ
โครงงาน นักศึกษาจะได้เห็นการทำงานจริง ระบบงานจริง เข้าใจกระบวนการทำงานของธุรกิจ และ
นำสิ่งที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาทำเป็นโครงงาน 
 
 ๑๓. นางสาวทิชากร  เพ็งพุฒ 
  อยากให้มีการดูศึกษาดูงาน หรือออกฝึกปฏิบัติภายนอกอย่างจริงจัง  
  ส่วนเรื่องเนื้อหาการเรียนดีอยู่แล้ว แต่อยากให้มีการฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือ/
อุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
 
 ๑๔. นายภควัต  ลิปิมงคล 
  การฝึกประสบการณ์ก่อนการทำโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ช่วยให้เข้าใจ
ระบบงานจริงได้มากยิ่งข้ึน ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในการทำโครงงาน 
  อาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้การสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาดีอยู่แล้ว 
 

มติที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 
 มติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 
 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 
 ไม่มี 
ปิดการประชุม  เวลา ๑๖.๓๐ น.     
 

                             
   นายจุฑาวุฒิ  จันทรมาลี                                          นางสาวสุจีปภา  ทองเนียม 
 ผู้รับรองรายงานการประชุม         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก  ฉ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 9/2564 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น 

ห้องสอนออนไลน์ SDU Online ๐๓ (Microsoft Teams)  
---------------------------------------------------------------------------- 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๒. รศ.ดร.เดช บุญประจักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๓. ผศ.นพ.อนันต์ จงเถลิง  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๔. ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. รศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 

                                         เครื่องสำอาง     
๘. ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ศษ.บ.ฟิสิกส์  
๙. ผศ.ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี 
๑๐. ผศ.ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

                                          (คณิตศาสตร์)  
๑๑. ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๒. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี ประธานหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 
๑๓. ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
๑๔. ผศ.ดร.ศรีสุดา สมัยใหม่  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
๑๕. ผศ.ดร.สุรชาต ิ สินวรณ์  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรอาชีวอนามัยและ 

                                          ความปลอดภัย 
๑๖. ดร.วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและ

               อุตสาหกรรม   
๑๗. ผศ.อมรรัตน์ สีสุกอง  กลุ่มวิชาชีววิทยา 
๑๘. ผศ.สุขเกษม จารุวิจิตร์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑๙. ผศ.ดร.ชฎามาศ ขาวสะอาด อาจารย์ประจำคณะ 
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๒๐. ผศ.ดร.ชาต ิ ทีฆะ  ผู้แทนคณาจารย์ 
๒๑. อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร 
๒๒. อาจารย์ศิววิทย์ บัวสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
๒๓. ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม 
๒๔. นางสาวจามรี กลางคาร หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ/ไปราชการ) (-ไม่มี-) 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
     ๑. นางสาวนราภรณ์  ศิรกิังวาน เลขานุการประจำสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
     ๒. นางสาวรัตนาพร  ศรีมาตย์  เลขานุการประจำสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
     ๓. นางสาวนงนุช ผ่องศรี  เลขานุการศูนย์สิ่งแวดล้อม 
     ๔. นางสาวจิตรวด ี ตั้งหิรัญรัตน์ เลขานุการหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 
     ๕. นางสาวดวงจันทร์ พวงยอด  เลขานุการประจำสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
     ๖.นางสาววิไลวัลย ์ ชะชิกุล  เลขานุการประจำสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
     ๗. นางอรวรินทร์ ยาเณร  เลขานุการหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเคมี 
     ๘. นางสาวณัฐภัชศร แก้ววิจิตร เลขานุการหลักสูตร ศษ.บ.คณิตศาสตร์ 
     ๙. นางสาวฉลองขวัญ กิมาลี  เลขานุการหลักสูตร ศษ.บ.ฟิสิกส์ 
     ๑๐. นางสาวสุขทิพย์ สุขใส  เลขานุการหลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๑๑. นายกษมา ซำอ๊วง  เลขานุการหลักสูตร วท.บ.วิทยาการข้อมูลและการ
วิเคราะห์ 
     ๑๒. นางสาวสุจีปภา ทองเนียม เลขานุการหลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ ประธานการประชุมดำเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
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วาระท่ี ๑.๑ ผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและ   
          ระดับหลักสูตร รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓     

  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้

รายงานในที่ประชุมว่า ผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มีคะแนน
เฉลี่ยประเมินทุกหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ โดยผลรวมค่าประเมินคะแนนของทุกหลักสูตรเท่ากับ 
๔๑.๕๕ และคะแนนเฉลี่ยภาพรวมคณะอยู่ที่ ๓.๗๘ ซึ่งทางผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้ให้ข้อเสนอแนะ
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ ๑  

 
ตารางท่ี ๑ ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 
๑. องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต ๑.๑ หลักสูตรควรทบทวนการ

สำรวจผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตจบ
ใหม ่เพ ื ่อให ้ม ีแนวทางในทาง
ปฏ ิบ ัต ิทำให ้ม ีจำนวนผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามเพ่ิมมากข้ึน 

๑.๑.๑ ดำเนินการสะท้อนกลับ
มหาวิทยาลัยให้มีการปรับปรุง
แนวทางการสำรวจผู ้ใช้บัณฑิต 
และบ ัณฑ ิ ตจบ ใหม ่ ใ ห ้ ท า ง
หลักสูตรมีส่วนร่วมมากข้ึน 

๒. องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ ๒.๑ ควรสนับสนุนส่งเสริมให้
อ าจ า รย ์ ท ุ กท ่ านทำผลงาน
ว ิชาการอย่างสม ่ำเสมอ และ
ต ีพ ิมพ ์ เผยแพร ่ในฐานข ้อมูล 
Scopus หรือระดับที่สูงกว่า เพ่ือ
ประโยชน์ในการทำตำแหน่งทาง
วิชาการ 

๒.๑.๑ ปรับค่าเป้าหมายในการ
พัฒนาอาจารย์ที่ท้าทายมากขึ้น 
เพื ่อส่งผลในการพัฒนาเป็นไป
อย ่างก ้าวกระโดด เช ่น การ
ตีพ ิมพ์ผลงานทางว ิชาการใน
ฐานข้อมูลที ่ม ี  Impact factor 
สูงขึ้น และมีกิจกรรมส่งเสริมและ
กระตุ ้นการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
หรือระดับท่ีสูงกว่าของอาจารย์ 
๒.๑.๒ กิจกรรมพี ่เลี ้ยงการขอ
ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ประจำหลักสูตร 

๒.๒ ควรม ีการกำก ับต ิดตาม
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้
เป็นไปตามที ่หลักสูตรกำหนด
อย่างเคร่งครัด 

๒.๒.๑ กิจกรรมกำกับติดตาม
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้
เป็นไปตามที ่หลักสูตรกำหนด
อย่างเคร่งครัด 

๓. องค์ประกอบที่ ๖ หลักสูตร ๓.๑ ควรเพิ ่มสิ ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้ในการเรียนออนไลน์ใน
รายวิชาปฏิบัติการอาจทำเป็น
ร ูปแบบเสมือนจร ิง หร ือคลิป
วิดีโอที่เก่ียวข้อง 

๓.๑.๑ กิจกรรมจัดทำคลิปวิดีโอ
รายว ิชาปฏ ิบ ัต ิ การร ูปแบบ
เ ส ม ื อ น จ ร ิ ง  เ พ ื ่ อ ส ่ ง เ ส ริ ม
การศึกษาในยุค New normal 
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๔. ข้อเสนอแนะภาพรวม ๔.๑ ควรทบทวนเป้าหมายเชิง
ปร ิมาณ และเช ิงค ุณภาพให้
ช ั ด เจนและท ้ าทาย เพ ื ่ อ ให้
ส า ม า ร ถ ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ต า ม
เป ้าหมาย และส ่ งผลให ้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างก้าวกระโดด 

๔ .๑ .๑  ก ิ จกร รมการจ ั ดทำ
แผนการพัฒนาหลักส ูตรแบบ
บูรณาการเพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่
โดดเด่น 

 
สรุปผลการประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย

ผลการประเมิน IQA มีตัวชี้วัด ๑๓ ข้อ บรรลุทั้ง ๑๓ ข้อ มีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ๔.๙๐ ส่วนผลการ
ประเมินในส่วน SDU-QA มีตัวชี้วัดทั้งหมด ๒๕ ตัวชี้วัด โดยบรรลุทุกตัวชี้วัดมีคะแนนเฉลี่ย ๕ คะแนน 
ได้จำนวนดาว ๒ ดาว และได้เหรียญทองแดงด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยชั้นนำในประเทศ
ไทย  

ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพ (Improvement 
Plan) ระดับคณะ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ ๒  

 
ตารางท่ี ๒ ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
๑. SDU ๑ ผลลัพธ์ผู้เรียน ๑.๑ หลักสูตรตอบสนองความ

ต้องการเชิงพื้นที่รวมทั้งองค์กร 
หน่วยงาน ผู้ใช้บัณฑิต  
๑.๒ อาจารย์ในคณะมีคุณว ุฒิ
และตำแหน่งทางวิชาการสูง 
๑.๓ นักศึกษาได ้ร ับรางว ัลใน
ระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง 

๑.๑.๑ การสร้างหลักสูตรใหม่ 
โดยเฉพาะหลักสูตรระยะสั ้นให้
ตอบสนองต่อความต้องการเชิง
พ้ืนที ่
๑.๒.๑ พัฒนาระดับตำแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ให้สูงขึ้น 
๑.๓.๑ นำผลงานน ักศ ึกษาที่
ไ ด ้ ร ั บ ร า ง ว ั ล ม า ท ำ ก า ร
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้คณะ
มีชื่อเสียงมากขึ้น 

๒ .  SDU ๒  ก า ร ว ิ จ ั ย แ ล ะ
นวัตกรรม 

๒.๑ งบประมาณวิจัยที่ได้รับจาก
หน่วยงานภายนอกเป็นจำนวน
มาก 

๒.๑.๑ ส่งเสริมให้คณาจารย์มี
ผลงานวิจัยครบทุกคน 
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๒.๒ มีผลงานวิจัยรับใช้สังคมใน
สัดส่วนที่สูง 

๓. SDU ๓ การบริการวิชาการ ๓.๑ มีโครงการบริการวิชาการที่
บุคลากร/ชุมชนมีส่วนร่วม 
๓.๒ โครงการบริการวิชาการเป็น
โครงการที่ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 
๓.๓ สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 

๓.๑ .๑  ควรพ ิ จ ารณากล ุ ่ ใม
เป้าหมายที่นอกเหนือจากชุมชน
เพิ ่มขึ ้น เช่น หน่วยงานองค์กร 
สถานศึกษา 

๔ .  SDU ๔  ก า ร ท ำ น ุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย 

๔.๑  ได ้ นำความร ู ้ ท า งด ้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้
ในการอนุรักษ์พันธุ ์พืช รวมถึง
พัฒนาต่อยอดจากภูม ิป ัญญา
ท้องถิ่น 
 

๔ . ๑ . ๑  ค ว ร พ ิ จ า ร ณ า
กลุ ่มเป้าหมายหรือประเด็นใน
การส่งเสริม/พัฒนาเพิ่มข้ึน 

๕. SDU ๕ การบริหารจัดการ
ของคณะ 

๕.๑ การพัฒนาระบบบร ิหาร
จ ัดการจนได ้ ร ับการร ับรอง
มาตรฐานในระดับสูง 
๕.๒ มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่
เก ิดจากความเช ี ่ยวชาญของ
บุคลากรในระดับนานาชาติ 
๕.๓ มีการพัฒนาบุคลากรจน
เกิดผลลัพธ์ที ่ชัดเจนและมีการ
ถ ่ ายทอดองค ์ ความร ู ้ ให ้ กั บ
บุคลากรในคณะฯ 

๕.๑.๑ ควรพิจารณาเรื ่องการ
สร้างนวัตกรรมในเชิงธุรกิจใน
ด้านสร้างกำไรหรือลดค่าใช้จ่าย 

 
วาระท่ี ๑.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ แจ้ง
ในที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีงบประมาณแต่ละส่วน ดังนี้ 

๑. งบบริหารจัดการ    ๓๐,๐๐๐ บาท 
๒. งบบริหารกายเพ่ือจัดกิจกรรมนักศึกษา  ๓๓,๐๐๐ บาท 
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๓. เงินกองทุนจากการวิจัยของบุคลากร (ร้อยละ ๒) ๗๗๑,๕๐๐ บาท 
๔. งบประมาณศูนย์สิ่งแวดล้อม   ๔๘๗,๔๔๑ บาท 
๕. งบประมาณภายนอก    ๒๐,๑๕๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น     ๑,๓๔๒,๙๙๑ บาท 
 

   จัดทำแผนปฏิบัติการ    ๔๕ โครงการ 
    โครงการประเภทใช้เงินงบประมาณ ๑๙ โครงการ 
    โครงการไม่ใช้งบประมาณ   ๒๖ โครงการ 
    บรรลุวัตถุประสงค์   ๓๑ โครงการ 
    ไม่บรรลุวัตถุประสงค์   ๑๔ โครงการ 
   โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 
   ๑. กิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่ 
    - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
    - กิจกรรมเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ฯ ๙ มหาวิทยาลัย 
    - กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพนักศึกษา 
    - ท ุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔  
   ๒. กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
    - กิจกรรมทำบุญตักบาตรของบุคลากรและนักศึกษา 
    - กิจกรรมตัดต่อคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 
   ๓. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
    - โครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เม่ือคุณหมุนเวียน) by SDU 
    - รางวัล ผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน
มหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ระดับทอง จากกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   ๔. งานประชุมวิชาการ AUCC ๒๐๒๑  
    - นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน
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ในงานประชุมวิชาการ AUCC 2021 รางวัลระดับ Very Good ๑ กลุ่ม และรางวัลระดับ Good ๔ 
กลุ่ม 
   ๕. กิจกรรมเสริมทักษะ 
    - โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับอัคคีภัย 
ประจำปี ๒๕๖๔ 
    - อบรม เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์แบบ Active 
Learning 
 
   ๖. การพัฒนาบุคลากร 
    - ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งศาสตราจารย์ มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม ให้
ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
    -  ผลงานว ิจ ัยและทร ัพย ์ส ินทางป ัญญาของบ ุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ทอง
ตัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร บู๊ฮวด และอาจารย์ฤทธิพันธ์ 
รุ่งเรือง 
    - บุคลากรที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพระดับประเทศ 
และระด ับโลกจาก AD Scientific Index ๒๐๒๑ :  World Scientist and University Rankings 
๒๐๒๑ 
    - วารสารของทางคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ วารสารนวัตกรรม
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TCI กลุ่ม ๒) 
    - บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับเทคนิค
การสอน ได้แก่ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการสู่ความเป็น SDU SMART Lecturers 
และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู ้ที ่คาดหวังของหลักสูตร (Program 
Learning Outcomes: PLOs) ตามแนวทาง OBE 
 
   ๗. การบริการวิชาการ 
    - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ จัดโดย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
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    - กิจกรรม เด็ก Gen ใหม่กับ Bilingual เป็นการอบรม ๒ ภาษา
ให้กับนักศึกษา 
    - หลักสูตรภาวะซึมเศร้าในเด็กและเยาวชน 
   ๘. การแสวงหาความร่วมมือ  
    - คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) กับโรงเรียนต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียนไทรน้อย โรงเรียนสิริรัตนาธร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 
และโรงเรียน   วชิรธรรมสาธิต 
    - คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ทำความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อหาแนว
ทางการดำเนินงานการเผยแพร่หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์โดยแพลตฟอร์ม CIRA CORE  
    - คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ทำความร่วมมือสำนักงานปรมณูเพื่อสันติ 
เพ่ือสร้างหลักสูตรอบรมทางด้านนิวเคลียร์และรังสี 
    - ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ ๑๒  
   ๙. การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย 
    - มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มที่ ๓ พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community Engagement) โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสภามหาวิทยาลัย 
 
   - ตัวชี้วัดกลุ่ม ๓ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน มีดังนี้ 
    ⚫ Performance indicators 
    ๑) ร้อยละการได้งานทำในพ้ืนที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต (ระดับ ๓) 
    ๒) การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (ระดับ ๕)  
    ๓) การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือ
ภูมิภาค (ระดับ ๕) 
    ๔) ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน และสังคม (ระดับ ๑) 
     ⚫ Potential indicators 
    ๕) ความสอดคล้องของหลักสูตร (ระดับ ๕) 
    ๖) การวิจัยและบริการวิชาการเพื ่อการพัฒนาในพื้นที ่ภูมิภาค 
(ระดับ ๔) 
    ๗) การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (ระดับ ๕) 
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    ๘) การบูรณาการงบประมาณจากภาคร ัฐและเอกชนในการ
ดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ (ระดับ ๑) 

- คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน (SMALL but SMART) จาก ๑๑ โครงการที่ดำเนินการส่งไปยังมหาวิทยาลัย ทาง
มหาวิทยาลัยคัดเลือกโครงการจัดทำแผนของคณะ ดังนี้ 
    ⚫ จุดเน้นเชิงกลยุทธ์ที่ ๑ ความหลากหลายทางการศึกษา มีทั้งหมด 
๕ โครงการ ได้แก่ 
     ๑) การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  

๑.๑) หลักสูตร Non Degree ด้านเทคโนโลยี
นิวเคลียร์และรังสีภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

๑.๒) หลักสูตรออนไลน์สาขาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ความร่วมมือกับโคงเรียนเครือข่าย 
     ๒) การให้บริการชุมชน 

๒.๑) ศูนย์มาตรฐานอาชีพและรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพสาขาสิ่งแวดล้อม 

๒.๒) การจัดตั้งศูนย์สิ ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

๒.๓) Cosmetic Education, Research and 
Service Center (CERs Center) 

⚫ จุดเน้นเชิงกลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐาน 
 ๑) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการอบรมออนไลน์เพ่ือ

ยกระดับสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
⚫ จุดเน้นเชิงกลยุทธ์ที่ ๔ จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 

 ๑) พัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลผิวสำหรับวัย
เด็กและผู้สูงวัย 
 

วาระท่ี ๑.๓ จำนวนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ แจ้ง

ในที่ประชุมว่า จำนวนนักศึกษา รหัส ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีดังนี้ 
   หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์  จำนวน ๓๕ คน 
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   หลักสูตร วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน ๕๖ คน 
   หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  จำนวน ๓๔ คน 
   หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน ๒๑ คน 
   รวม               ๑๔๖ คน 
   (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔) 
   นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะเปิดรับนักศึกษาปี ๒๕๖๕ ประมาณเดือน
พฤศจิกายน - เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 

 
วาระท่ี ๑.๔ การพิจารณาทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔                 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ แจ้ง
ในที ่ประชุมว่า คณะวิทยาศาสตร์ฯ มียอดเงินบริจาคจาค ๑๐๐,๐๐๐ บาท เงินสบทบจากคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ (งบประมาณร้อยละ ๒) อีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทางคณะ
วิทย์ฯ จะดำเนินการจัดสรรทุนให้กับนักศึกษาของคณะ ดังนี้ 

๑) ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท 
๒) ทุนสนับสนุนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-๑๙ ทุนละ ๔,๐๐๐ 

บาท 
๓) ทุนเรียนดี ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท 
๔) ทุนจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท 

 
มติ  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๔  

 
มติ  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง (-ไม่มี-) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๔.๑  การปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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   อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล นำเสนอรายละเอียดของการปรับปรุงหลักสูตร 
ดังนี้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความแตกต่างจากหลักสูตรเดิม คือ  

- จำนวนหน่วยกิตลดลงเหลือ ๑๒๓ หน่วยกิต  
- ผลลัพธ์การเรียนรู้จะมีส่วนของไอที ธุรกิจ และเนื้อหาดิจิทัล  
- คุณสมบัติผู้เรียน คาดว่าจะมีการรับนักศึกษาต่างชาติ เนื่องจากอาจารย์

ผู้สอนส่วนใหญ่จบจากต่างประเทศ  
- รูปแบบการเรียนการสอน เป็นแบบ Hybrid และออนไลน์ได้ ๑๐๐% 
- ระยะเวลาเรียนจะลดเหลือ ๓.๕ ปี 
- อาชีพที่ทำได้ ได้แก่  

๑) นักพัฒนาโปรแกรม 
๒) นักการตลาดดิจิทัล 
๓) นักพัฒนาด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI Developer) 
๔) นักพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ 
๕) นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
๖) ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย 
๗) ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล 

- ปรัชญาจะมีความสอดคล้องของ OBE เข้ามา 
- รายวิชาจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู ้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program 

Learning Outcomes: PLOs) ดังนี้ 
PLO ๔ อธิบายกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ ตามความต้องการของผู้ใช้ 
PLO ๖ ประยุกต ์ใช ้และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ร ่วมกับ

เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ 
PLO ๕ อธิบายขั้นตอนการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ ที่ใช้แพลตเทคโนโลยี

ดิจิทัลPLO ๗ ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ และต่อยอดเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มทางธุรกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เพื่อวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินการธุรกิจสมัยใหม่ หรือธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

PLO ๘ ออกแบบและสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านสื่อดิจิทัล 
PLO ๙ อธิบาย และใช้เครื่องมือสำหรับการบริหารทรัพยากรคอมพิวเตอร์

และเครือข่าย 
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PLO ๑๐ ออกแบบ ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แก้ปัญหา ซ่อมบำรุง 
และใช้เครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

- มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ต้องดู
ส่วนของระยะเวลาการศึกษา ดูข้อกำหนดของไทยว่ามีระยะเวลาการศึกษาอย่างน้อยกี่ภาคเรียนถึงจบ
การศึกษาได ้

- การเรียนออนไลน์คู่แข่งเยอะ นักศึกษาต้องมีศักยภาพด้านภาษา 
- ภาษาอังกฤษทางเทคโนโลยีสารสนเทศมี ๑ รายวิชา ควรกระจาย

ภาษาอังกฤษไปทุกชั้นปีทั้งปี ๑-๔ เนื่องจาก สกอ. ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
- ปรัชญาเขียนกว้างเกินไป 
- วัตถุประสงค์ควรกำหนดไว้ ๓ ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน

ความรู้ และด้านคุณสมบัติในการพัฒนา 
- แผนพัฒนาปรับปรุงพยายามปรับการเรียนการสอนออนไลน์ ให้ปรับการ

เขียนเป็นไม่น้อยกว่า ๗๐% เพ่ือจะได้ไม่กระทบกับวิชาที่เป็นปฏิบัติการ 
- ควรปรับหน่วยกิตให้เหลือ ๑๒๐ หน่วยกิต 
- รายวิชา Software ควรอยู่ในรายวิชาสถิติ  
- เน้นฝึกปฏิบัติในช่วงปี ๓-๔ เพ่ือจบมานักศึกษาได้งานทำ 
- ควรมีวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี ๔ เทอม ๑ หรือมีวิชาสัมมนาเพ่ือให้

รู้ว่านักศึกษาต้องทำโครงงานอะไร 
 
 

๔.๒  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  

ได้นำเสนอท่ีประชุมทราบดังนี้ 
- ปรับปรัชญาให้สอดคล้องกับ OBE 

   -  ป ร ั บ ค ุณสมบ ั ต ิ ข อ งผ ู ้ เ ข ้ า ศ ึ กษ า ให ้ เ ป ็ น ไปต าม เ กณ ฑ ์ ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๔  
   - อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  
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   - แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้ 
   ๑) หลักสูตรปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และทิศทาง
มหาวิทยาลัย 
   ๒) หลักสูตรต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
   ๓) หลักสูตรตอบสนองต่อการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based 
Education)  
   ๔) ปรับปรุงหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ๕) รูปแบบของหลักสูตรทำได้ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรที่เปิด
โอกาสให้เรียนรู้ทักษะตามความต้องการ 
   ๖) ปรับปรุงหลักสูตรที่มุ้งเน้นสมรรถนะผู้เรียน 
   ๗) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เน้นฝึกประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยเป็น
หลัก 
   ๘) หลักสูตรมีความพร้อมในด้านอาจารย์และทรัพยากร สนับสนุนการเรียน
การสอน 
   ๙) กระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตร 
   ๑๐) หลักสูตรต้องดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบายและขั้นตอน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ล่าช้า   
 
   - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
สมรรถนะบุคลากรในอนาคต ดังนี้ 
   ๑) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
    ⚫ อุตสาหกรรมการพัฒนาและให้บริการซอฟแวร์ 
    ⚫ อุตสาหกรรมการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค 
    ⚫ อุตสาหกรรมย่อยที่ให้บริการเกี่ยวกับหน่วยจัดเก็บข้อมูลและการ
ประมวลผลออนไลน์ และการป้องกันอันตรายจากอินเตอร์เน็ต 
   ๒) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
    ⚫ อุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
    ⚫ อุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์และแอนิเมชัน 
   - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และทิศทาง
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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    ๑) Growth Mindset  
     ⚫ PLO ๑ มีจรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์ และความ
เป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล 
     ⚫ PLO ๒ สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจำวัน 
    ๒) Remarkable personality, Organizational integrity, Work 
with refinement  
     ⚫ PLO ๓ มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน รับผิดชอบ 
อดทนกับงานที่ได้รับมอบหมาย และทำงานเป็นทีมได้ 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 - ปรับลดหน่วยกิตลง และเน้นปฏิบัติมากขึ้น 
 - ปรับปรัชญา และวัตถุประสงค์ให้กระชับมากขึ้น 
 - ย้ายวิชาสัมมนาอยู่ปี ๓ เทอม ๒ 
 - กลุ่มวิชาเลือกมี ๒ วิชาที่ซ้ำกัน 

 
๔.๓  รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ แจ้ง

ในที่ประชุมว่า คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการพัฒนาผลการดำเนินการประกันคุณภาพ และจัดทำแผน
ต่าง ๆ ของคณะ โดยมีทั้งหมด ๑๒ แผน และ ๕๒ โครงการ และอาจมีบางโครงการบูรณาการร่วมกัน
ได้ โดยอาจเวียนให้ทางผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกช่วยตรวจสอบอีกครั้ง จึงขอความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้  

  - ต้องมีการวางแผนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ อาจต้องมีแผนวางไว้
ข้างหน้า และยังไม่ได้เห็นรายละเอียดจึงยังไม่มีข้อเสนอแนะส่วนนี้ 

  - การทำแผนควรมีการมีส่วนร่วมเป็นหลัก 
ทั้งนี้บุคลากรสามารถเข้าร่วมเป็นคณะทำงานของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ในทุกแผนงานดังนี้  

๑) ฝ่ายประกันคุณภาพ หัวหน้าฝ่าย คือ ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ 
๒) ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หัวหน้าฝ่าย คือ ผศ.ดร.วรพจน์ หริตกุล 
๓) ฝ่ายความร่วมมือภายนอก หัวหน้าฝ่าย คือ คือ ผศ.ดร.ณัฐกฤตา ฟลอ

เรนไทน์ 
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๔) ฝ่ายบริการวิชาการและธุรกิจ หัวหน้าฝ่าย คือ ผศ .ดร.พุทธิธร แสง
รุ่งเรือง 

๕) ฝ่าย KM และความเสี่ยง หัวหน้าฝ่าย คือ ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ ์
๖) ฝ่ายการวิจัย หัวหน้าฝ่าย คือ อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง 
๗) ฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าฝ่าย คือ ผศ.ฐิติพร ลินิฐฎา  
๘) ฝ่ายความปลอดภัย (คปอ.) หัวหน้าฝ่าย คือ อ.ศิววิทย์ บัวสุวรรณ 
๙) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หัวหน้าฝ่าย คือ อ.ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก 
๑๐) ฝ่ายวารสาร JSISD หัวหน้าฝ่ายคือ ผศ.ดร.ทิวัตถ์ กุลชนะภควัต 
๑๑) ฝ่าย Certificate (Digital literacy) หัวหน้าฝ่าย คือ ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา 
๑๒) ฝ่ายการบริหารจัดการพ้ืนที่ ๑๐ ไร่ หัวหน้าฝ่าย คือ ผศ.ดร.ศักดิ์ชั ยอดมี

กลิ่น 
 

มติ  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

- กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งถัดไป 
    

มติ  รับทราบ 
 
 
 

 ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 

(นางสาวนราภรณ์  ศิริกังวาน)     (นางสาวจามรี  กลางคาร) 
  เลขานุการประจำสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ         หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี                                                                 
         ผู้บันทึกการประชุม                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก  ช 
งานวิจัยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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การวิจัยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
ต่อการพัฒนาและปรับปรุง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
 
 

หลักสูตรปรับปรงุ พุทธศักราช 2565 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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สารบัญ 

 
         

หน้า  
  
สรุปผลการวิจัยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)                                         2 
กลุ่มท่ี 1 สถานประกอบการ        3 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มบัณฑิต         8 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน                                                                    13 
กลุ่มท่ี 4 กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                      18 
ภาคผนวก                                                                                            24 
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สรุปผลการวิจัยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
พุทธศักราช 2565 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

 
การวิจัยนี้แสดงผลการสำรวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholdesr) ต่อการ

พัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ จาก
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 4 กลุ่ม อันประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตซึ่งเป็นสถานประกอบการ เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐจำนวน 5 แห่ง และหน่วยงานภาคเอกชน 5 แห่ง กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ
เทียบเทา่ ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จาก 33 โรงเรียน กลุ่มบัณฑิต จำนวน 20 
คน และกลุ่มนักศึกษารหัส 61 รหัส 62 และรหัส 63 ที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 72 คน โดย
รายละเอียดผลการวิจัยจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตทั้ง 4 กลุ่ม สามารถแสดง
ตามลำดับได้ ดังต่อไปนี้ 
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กลุ่มที่ 1 สถานประกอบการ  
จากการสำรวจความต้องการของสถานประกอบการ เป็นหน่วยงานภาครัฐจำนวน 5 แห่ง 

และหน่วยงานภาคเอกชนจำนวน 5 แห่ง ต่อการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  มีข้อสรุป ดังนี้ 

 
1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตร 

 1.1 ความต้องการต่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 

 

 ผลสำรวจความต้องการของสถานประกอบการ ต่อการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปได้ดังนี้ อันดับที่ 
1 เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย คิดเป็นร้อย 100 % อันดับที่ 2 มีสัมมาคารวะ มีความอ่อนน้อมถ่อม
ตนคิดเป็นร้อย 80 % อันดับที่ 3 อดทนกับงานที่ได้รับมอบหมาย และมีความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อย 
70 % อันดับที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อย 50 % ตามลำดับ 
 

1.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 
 ผลสำรวจ ผลการเรียนรู้ที ่คาดหวังจากหลักสูตรของสถานประกอบการ ในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม สรุปได้ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่ 2 คือ ความ
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สุภาพเรียบร้อย ให้เกียรติผู้อื่น มีสัมมาคารวะและความขยัน อดทนและรับผิดชอบต่องาน อยู่ในระดับ
มากที่สุด อันดับที่ 3 คือ ความเป็นมิตรไมตรีกับผู้อื่นและความตรงต่อเวลา อยู่ในระดับ ตามลำดับ 
 
  1.3 ด้านความรู้ 

 
 ผลสำรวจ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรของสถานประกอบการ ในด้านความรู้ สรุปได้
ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ความรู้ในวิชาชีพสำหรับปฏิบัติงานและความรู้เชิงวิชาการทั่วไป อยู่ในระดับมาก
ที่สุด อันดับที่ 2 คือ ความรู้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และความสามารถเรียนรู้งานด้วยตนเอง อยู่
ในระดับมาก ตามลำดับ 

 

 1.4 ด้านทักษะทางปัญญา 

 
 

 ผลสำรวจ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรของสถานประกอบการ ในด้านทักษะทาง
ปัญญา สรุปได้ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการทำงานเพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
การปฏิบัติงานตรงตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา และความสามารถในการ
เรียนรู้ศึกษาเพ่ิมเติมและแสวงหาความรู้ใหม่ อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่ 2 คือ ความสามารถในการ
วางแผนการทำงาน อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่ 3 คือ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
และตัดสินใจในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ 
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1.5 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 
 ผลสำรวจ ผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวังจากหลักสูตรของสถานประกอบการ ในด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่ 2 คือ ความรับผิดชอบ
และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม การกล้าแสดงออก อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่ 3 คือ 
ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 

 

1.6 ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสารและการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

 
 ผลสำรวจ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรของสถานประกอบการ ในด้านความสามารถ
ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สรุปได้ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ 
ความสามารถในการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นอย่างถูกต้องเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด 
อันดับที ่ 2 คือ ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสารและการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
ความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
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2. คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 ผลสำรวจคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต่อการพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปได้ดังนี้ 
อันดับที่ 1 เป็น คือ สู้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่ 2 คือ จิตอาสา อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่ 
3 คือ ทักษะการสื ่อสารและความสามารถด้านเทคโนโลยี อยู ่ในระดับมากที่สุด อันดับที ่ 4 คือ 
คุณธรรม อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 

 
3. ภาพรวมของความพึงพอใจต่อหลักสูตร  

 
 ผลสำรวจภาพรวมของความพึงพอใจต่อหลักสูตร ต่อการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปได้ดังนี้ สถาน
ประกอบการ จำนวน 3 แห่ง มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร อยู ่ในระดับมากที ่ส ุด และสถาน
ประกอบการ จำนวน 7 แห่ง มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 
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4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 

1. หลักสูตรต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. นักศึกษาฝึกงาน ควรมีความรับผิดชอบ และสามารถเข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ 
3. ความมีวินัย ขยันอดทน มีความตรงต่อเวลา 

 

5. ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาบัณฑิต หรือการเรียนรู้ให้เกิดมีประสิทธิภาพสูง 

 

1. ด้านการใช้ภาษาของโปรแกรมควรมีหลากหลาย และด้านโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ 

2. บัณฑิตที่จบยังไม่มีความกล้าแสดงออกเท่าไหร่นะครับ ควรให้ลองทำกิจกรรมที่ทำให้กล้า
แสดงออก 

3. บัณฑิตยังไม่ค่อยถนัดในการใช้โปรแกรมบ้างชนิด อยากให้เด็กได้ลองใช้โปรแกรมใหม่ ๆ 
ดูบ้าง 

4. บัณฑิตยังขาดทักษะใช้โปรแกรมบ้างชนิด ควรให้น ักศึกษาทดลองใช้โปรแกรม
หลากหลาย 

5. บัณฑิตไม่ค่อยกล้าที่จากขอคำปรึกษาทำให้งานออกมาได้ไม่ค่อยดี ควรให้ฝึกให้นักศึกษา
ลองเข้าร่วมทำกิจกรรมกับสังคมภายนอกเพ่ือนเพ่ิมความกล้าให้กับตนเองมากยิ่งข้ึน 
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มบัณฑิต 
จากการสำรวจความต้องการของกลุ่มบัณฑิตต่อการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 20 คน มีข้อสรุป ดังนี้ 
 

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตร 

 1.1 ความต้องการต่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 

 ผลสำรวจความต้องการของกลุ ่มบัณฑิตต่อการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปได้ดังนี้ อั นดับที่ 1 เป็น
หลักสูตรที่มีความทันสมัย คิดเป็นร้อย 95 % อันดับที่ 2 มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คิดเป็น
ร้อย 85 % อันดับที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อย 60 % อันดับที่ 4 
อดทนกับงานที่ได้รับมอบหมาย และมีความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อย 45 % ตามลำดับ 
 

1.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 
 ผลสำรวจ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรของกลุ่มบัณฑิต ในด้านคุณธรรม จริยธรรม  
สรุปได้ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ความสุภาพเรียบร้อย ให้เกียรติผู้อื่น มีสัมมาคารวะ อยู่ในระดับมากที่สุด 
อันดับที่ 2 คือ ความเป็นมิตรไมตรีกับผู้อื่น อยู่ในระดับปานกลาง อันดับที่ 3 ความซื่อสัตย์สุจริต 



มคอ.2 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  | 180  

เสียสละ มีจิตสาธารณะ และความมีจิตสาธารณะ ความขยัน อดทนและรับผิดชอบต่องาน อยู่ในระดับ
มาก อันดับที่ 4 คือ ความตรงต่อเวลา อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 
  
 1.3 ด้านความรู้ 

 
 ผลสำรวจผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรของกลุ่มบัณฑิต ในด้านความรู้  สรุปได้ดังนี้ 
อันดับที่ 1 คือ ความรู้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับปานกลาง อันดับที่ 2 คือ ความรู้เชิง
วิชาการท่ัวไป อยู่ในระดับน้อย อันดับที่ 3 ความสามารถเรียนรู้งานด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก อันดับ
ที่ 4 ความรู้ในวิชาชีพสำหรับปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 

 

 1.4 ด้านทักษะทางปัญญา 

 
 ผลสำรวจผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรของกลุ่มบัณฑิต ในด้านทักษะทางปัญญา สรุป
ได้ดังนี้ อันดับที ่ 1 คือ มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ ในการทำงานเพื่อพัฒนาตนเองอยู ่เสมอและ
ความสามารถในการวางแผนการทำงาน อยู่ในระดับปานกลาง อันดับที่ 2 คือ การปฏิบัติงานตรงตาม
คำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา ความสามารถในการเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมและ
แสวงหาความรู้ใหม่ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและตัดสินใจในการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า และตัดสินใจในการแก้ปัญหาระหว่างงาน อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ 
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1.5 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 
 ผลสำรวจ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรของกลุ่มบัณฑิต ในด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ มีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือน
ร่วมงานและบุคคลทั่วไป รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น อยู่ในระดับปานกลาง อันดับที่ 2 คือ ความ
รับผิดชอบเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่ อยู่ในระดับมาก อันดับที่ 3 คือ ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี อยู่ใน
ระดับปานกลาง อันดับที่ 4 คือ อยู่ความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่ ในระดับมาก อันดับที่ 5 
คือ ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมากตาม ลำดับ 

 

1.6 ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสารและการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

 
 ผลสำรวจ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรของกลุ่มบัณฑิต ในด้านความสามารถด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สรุปได้ดังนี ้ อันดับที ่ 1 คือ 
ความสามารถในการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นอย่างถูกต้องเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง 
อันดับที ่ 2 คือ ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสารและการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมาก อันดับที่ 3 คือ และความสามารถพิเศษด้านอ่ืน ๆ อยู่ในระดับปานกลาง 
อันดับที่ 4 คือ ความสามารถในการสื่อสารสำหรับภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับน้อย ตามลำดับ 
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2. คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 ผลสำรวจคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต่อการพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปได้ดังนี้ 
อันดับที่ 1 เป็น คือ คุณธรรม อยู่ในระดับปานกลาง อันดับที่ 2 คือ ทักษะการสื่อสาร อยู่ในระดับปาน
กลาง อันดับที่ 3 คือ ความสามารถด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก อันดับที่ 4 คือ สู้งาน อยู่ในระดับ
มาก อันดับที่ 5 คือ มีจิตอาสา อยู่ในระดับน้อย ตามลำดับ 

 

3. ภาพรวมของความพึงพอใจต่อหลักสูตร  

 
 ผลสำรวจภาพรวมของความพึงพอใจต่อหลักสูตร ต่อการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปได้ดังนี้ บัณฑิต
จำนวน 3 คน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุด บัณฑิตจำนวน 11 คน มีความพึง
พอใจต่อหลักสูตร อยู่ในระดับมาก และบัณฑิตจำนวน 6 คน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร อยู่ในระดับ
ปาน ตามลำดับ 
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4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. ปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์  
2. พัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้การเรียนการสอนมีความทันสมัย ทันกับยุคดิจิทัล  
3. พัฒนาหลักสูตรให้ทันกับยุคดิจิทัล ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเพื ่อให้สอดคล้องกับ

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  
4. พัฒนาหลักสูตรให้ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี  

ต้องปรับเนื้อหาการสอนให้ทันตามสมัย 
 

5. ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาบัณฑิต หรือการเรียนรู้ให้เกิดมีประสิทธิภาพสูง 

1. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

2. การจัดการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ 

3. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและทักษะสังคม 

4. จัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้รายบุคคลในแต่ละชุดวิชา 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาโครงงาน จัดอบรม และจัดกรรม นอกชั้นเรียน 
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กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
 จากการสำรวจความต้องการของกลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน รหัส 61 รหัส 62 และรหัส 63 ต่อ
การพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 72 คน มีข้อสรุป ดังนี้ 
 
1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตร 

 1.1 ความต้องการต่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 

 ผลสำรวจความต้องการของกลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน รหัส 61 รหัส 62 และรหัส 63 ต่อการ
พัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต สรุปได้ดังนี้ อันดับที่ 1 เป็นสำเร็จการศึกษาออกไปมีตลาดแรงงานรองรับ คิดเป็นร้อย 90.3 
% อันดับที่ 2 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คิดเป็นร้อย 76.4 % อันดับที่ 3 จบออกมาได้เงินเดือนสูง คิด
เป็นร้อย 65.3 % อันดับที่ 4 ความมีชื่อเสียงของสถาบัน คิดเป็นร้อย 61.1 % ตามลำดับ 
 
 1.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 
 ผลสำรวจ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรของกลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน รหัส 61 รหัส 62 
และรหัส 63 ในด้านคุณธรรม จริยธรรม สรุปได้ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในระดับ
มากที่สุด อันดับที่ 2 คือ ความมีจิตสาธารณะ อยู่ในระดับมาก อันดับที่ 3 คือ ความเป็นมิตร ไมตรีกับ
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ผู้อื่น อยู่ในระดับมาก อันดับที่ 4 คือ ความขัน อดทนและรับผิดชอบต่องาน อยู่ในระดับมาก อันดับที่ 
5 คือ ความตรงต่อเวลา อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 
 
 1.3 ด้านความรู้ 

 
 ผลสำรวจ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรของกลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน รหัส 61 รหัส 62 
และรหัส 63 ในด้านความรู้ สรุปได้ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ความรู้เชิงวิชาการทั่วไป และความรู้ในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับมาก อันดับที่ 2 คือ ความสามารถเรียนรู้งานด้วยตนเองและ
ความรู้ในวิชาชีพสำหรับปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 

 

 1.4 ด้านทักษะทางปัญญา 
 

 
 ผลสำรวจ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรของกลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน รหัส 61 รหัส 62 
และรหัส 63 ในด้านทักษะทางปัญญา สรุปได้ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการ
ทำงานเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่  2 คือ การปฏิบัติงานตรงตามคำสั่งที่
ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่ 3 คือ ความสามารถในการ
เรียนรู้ศึกษาเพ่ิมเติมและแสวงหาความรู้ใหม่ อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่ 4 คือ ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและตัดสินใจในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และตัดสินใจในการแก้ปัญหาระหว่าง
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งาน อยู ่ในระดับมาก อันดับที ่ 5 คือ ความสามารถในการวางแผนการทำงาน อยู ่ในระดับมาก 
ตามลำดับ 

 
 1.5 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 
 ผลสำรวจ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรของกลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน รหัส 61 รหัส 62 
และรหัส 63 ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่ 2 คือ ความ
รับผิดชอบเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม การกล้าแสดงออก อยู่
ในระดับมากที่สุด อันดับที่ 3 คือ ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีและปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ตามลำดับ 

 

 1.6 ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสารและการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

 
 ผลสำรวจ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรของกลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน รหัส 61 รหัส 62 
และรหัส 63 ในด้านความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ สรุปได้ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่ 2 คือ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่ 3 คือ ความสามารถในการ
สื่อสารสำหรับภาษาต่างประเทศและความสามารถพิเศษด้านอ่ืน ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 

 

2. คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 ผลสำรวจคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต่อการพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปได้ดังนี้ 
อันดับที่ 1 เป็น คือ คุณธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่ 2 คือ ความสามารถด้านเทคโนโลยี อยู่ใน
ระดับมากที่สุด อันดับที่ 3 คือ ทักษะการสื่อสาร อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่ 4 คือ สู้งาน อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด อันดับที่ 5 คือ มีจิตอาสา อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
 

3. ภาพรวมของความพึงพอใจต่อหลักสูตร  

 
 ผลสำรวจภาพรวมของความพึงพอใจต่อหลักสูตร ต่อการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปได้ดังนี้ นักศึกษา
ปัจจุบัน จำนวน 28 คน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุด นักศึกษาปัจจุบัน จำนวน 
25 คน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร อยู่ในระดับมาก นักศึกษาปัจจุบัน จำนวน 14 คน มีความพึง
พอใจต่อหลักสูตร อยู่ในระดับปานกลาง และนักศึกษาปัจจุบัน จำนวน 5 คน มีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร อยู่ในระดับน้อย ตามลำดับ 
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4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. ความรู้และทักษะด้านการเขียนภาษาโปรแกรม เช่น C#, Python, Java, .NET เป็นต้น 

2. การมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา  

3. ทักษะของภาษาโปรแกรม  

4. มีหน่วยงานที่สนับสนุนการฝึกงานอยู่เยอะ  

5. เข้าใจการใช้โปรแกรมและภาษาต่างๆ จบมามีงานทำแน่ ๆ  

 

5. ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาบัณฑิต หรือการเรียนรู้ให้เกิดมีประสิทธิภาพสูง 

1. ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย  

2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรยังไม่มีทุกช่องทาง  

3. อุปกรณ์ยังไม่มีความทันสมัยอุปกรณ์เครื่องมือ  

4. ด้านภาษาท่ีใช้ใหม่ๆแล้วก็โปรแกรมใหม่ ๆ  

5. แนะนำโปรแกรมท่ีทันสมัย  
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กลุ่มที่ 4 กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 จากการสำรวจความต้องการของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่กำลัง
ศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ต่อการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 33  โรงเรียน มีข้อสรุป ดังนี้ 
 

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตร 

 1.1 ความต้องการต่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 
 ผลการสำรวจความต้องการของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่กำลัง
ศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ต่อการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปได้ดังนี้ อันดับที่ 1 ความมีชื่อเสียงของ
สถาบัน คิดเป็นร้อย 75.0 % อันดับที่ 2 ค่าเล่าเรียนไม่สูงมาก คิดเป็นร้อย 69.4 % อันดับที่ 3 สำเร็จ
การศึกษาออกไปมีตลาดแรงงานรองรับ คิดเป็นร้อย 55.6 % อันดับที่ 4 จบออกมาได้เงินเดือนสูง คิด
เป็นร้อย 52.8 % ตามลำดับ 
 
 1.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 
 ผลสำรวจ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในด้านคุณธรรม จริยธรรม  สรุปได้ดังนี้ 
อันดับที่ 1 คือ ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในระดับมาก อันดับที่ 2 คือ ความสุภาพเรียบร้ อย ให้เกียรติ
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ผู้อื่น มีสัมมาคารวะและความขยัน อดทน และรับผิดชอบต่องาน อยู่ในระดับมาก อันดับที่ 3 คือ 
ความเป็นมิตรไมตรีกับผู้อื่นและความตรงต่อเวลา อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 
  
 1.3 ด้านความรู้ 

 
 ผลสำรวจ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ในด้านความรู้ สรุปได้ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ 
ความรู้ในวิชาชีพสำหรับปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก อันดับที่ 2 คือ ความรู้เชิ งวิชาการทั่วไป อยู่ใน
ระดับมาก อันดับที่ 3 คือ ความสามารถเรียนรู้งานด้วยตนเองและความรู้ในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 

 

1.4 ด้านทักษะทางปัญญา 

 
 ผลสำรวจ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในด้านทักษะทางปัญญา สรุปได้ดังนี้ 
อันดับที่ 1 คือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการทำงานเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก 
อันดับที่ 2 คือ ความสามารถในการวางแผนการทำงานและความสามารถในการเรียนรู้ศึกษาเพ่ิมเติม
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และแสวงหาความรู ้ใหม่ อยู ่ในระดับมาก อันดับที ่ 3 คือ การปฏิบัติงานตรงตามคำสั ่งที ่ได้รับ
มอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา อยู่ในระดับมาก อันดับที่ 4 คือ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าและตัดสินใจในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 

 

1.5 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 
 ผลสำรวจ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีและความรับผิดชอบเอา
ใจใส่ต่องานในหน้าที่และการทำงานร่วมกับผู้อื่น อยู่ในระดับมาก อันดับที่ 2 คือ ทำงานเป็นทีม การ
กล้าแสดงออก อยู่ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และปรับตัวเข้ากับ
เพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 

 

1.6 ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

 
 ผลสำรวจ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ในด้านความสามารถด้านการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สรุปได้ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ความสามารถใน
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยู ่ในระดับมาก อันดับที ่ 2 คือ 
ความสามารถในการสื่อสารสำหรับภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับมาก อันดับที่ 3 คือ ความสามารถใน
การสื่อสารสำหรับภาษาต่างประเทศและความสามารถพิเศษด้านอ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ  

 

2. คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 ผลสำรวจคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต่อการพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปได้ดังนี้ 
อันดับที่ 1 เป็น คือ คุณธรรม สู้งาน ทักษะการสื่อสารและความสามารถด้านเทคโนโลยี อันดับที่ 2 คือ 
มีจิตอาสา อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 

 

3. ภาพรวมของความพึงพอใจต่อหลักสูตร  

 
 ผลสำรวจภาพรวมของความพึงพอใจต่อหลักสูตร ต่อการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปได้ดังนี้ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 โรงเรียน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุด นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 22 โรงเรียน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร อยู่ในระดับมาก นักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 โรงเรียน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร อยู่ในระดับปานกลาง และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 โรงเรียน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร อยู่ในระดับน้อย ตามลำดับ 

 

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิทยาการด้าน
คอมพิวเตอร์  

2. หลักสูตรจะได้มีความทันสมัยในยุคดิจิทัล  พัฒนาหลักสูตรให้ความทันสมัย หลักสูตรมี
ความทันสมัย ต่อสังคมปัจจุบัน  

3. พัฒนาหลักสูตรให้มีความตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ  

4. สำเร็จการศึกษาออกไปมีตลาดแรงงานรองรับในหน่วยงานของรัฐและเอกชน  

 

5. ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาบัณฑิต หรือการเรียนรู้ให้เกิดมีประสิทธิภาพสูง 

 

1. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลงานของนักศึกษาได้มีการนำไปใช้หรือได้รับการเผยแพร่ใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  

3. จัดการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้รายบุคคล  

4. จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและผลการพัฒนาทักษะนักศึกษาในหลักสูตรทางด้าน
วิชาการและสังคม  

5. จัดกิจกรรมการดูงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  
6. จัดอบรมเพ่ิมเติม นอกชั้นเรียน จัดอบรม และกิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษา  

7. อาจารย์เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

8. จัดการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ 
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ภาคผนวก 
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แบบประเมินความต้องการต่อการพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
คำชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2565 เพื่อให้สามารถ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานยุคดิจิทัล ทั ้งด้านวิชาการและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติต่อไปใน
อนาคต โดยแบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามออนไลน์ข้อมูลทั้งหมดของแบบสอบถาม จะส่งตรง
มาอย่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
แบบสอบถามนี้ประกอบไปด้วยคำถามทั้งหมด 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ตอนที่ 2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตร 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.อีเมล ................................................................................................ .................................................. 
2. ชื่อ – นามสกุล ผู้ตอบประเมิน ............................................................................. ............................ 
3. ประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ( ) นักเรียนมัธยมปลาย โรงเรียน ..........................................................................................  
 ( )  ศิษย์ปัจจุบัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี .............. 
 ( )  ศิษย์เก่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
            รหัสรุ่น .................. ชื่อบริษัท …………………………………………………………………........... 
 ( )  ผู้ประกอบการ /ผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
                  ชื่อสถานประกอบการ ………………………………………………………………………………........... 
                  ประเภท ………………………………………………………………………………………………………..... 
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ตอนที่ 2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตร 
 คำชี้แจง โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเกี่ยวกับความพอใจของท่าน
ที่มีต่อการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
4. ความต้องการต่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย  
  สำเร็จการศึกษาออกไปมีตลาดแรงงานรองรับ  
  เนื้อหาการจัดการเรียนการสอนทันสมัย  
  มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
  มีการส่งเสริมและการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
  อดทนต่อการทำงานที่ได้รับมอบหมายและมีความรับผิดชอบ   
  มีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตน  
  ค่าเล่าเรียนไม่สูงมาก  
  ความมีชื่อเสียงของสถาบัน  
  มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  จบออกมาได้เงินเดือนสูง   
  อ่ืนๆ 
 
5. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ความต้องการ มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

ความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละมีจติสาธารณะ      
ความสุภาพเรียบร้อยให้เกยีรตผิู้อืน่มีสัมมาคารวะ      
ความมีมติรไมตรีกับผู้อื่น      
ความตรงต่อเวลา      
ความขยันอดทนและรับผิดชอบตอ่งาน      
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6. ด้านความรู้ 

ความต้องการ มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

ความรู้ในการบริหารทรัพยากรมนษุย์      
ความรู้ในวิชาชีพสำหรับปฏิบัติงาน      
ความรู้เชิงวิชาการทั่วไป      
ความสามารถในการเรียนรู้งานด้วยตนเอง      

 
7. ทักษะด้านปัญญา 

ความต้องการ มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทํางานเพื่อพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 

     

ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า      
การปฏิบัติงานตรงตามคำสั่งทีไ่ด้รบัมอบหมายอย่าง
ถูกต้องและตรงต่อเวลา 

     

ความสามารถในการวางแผนการทำงาน      
ความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มเตมิและแสวงหาความรู้
ใหม ่

     

 
8. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ความต้องการ มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

มนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชาเพือ่นร่วมงานและ
บุคคลทั่วไปรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

     

ความมีผู้นำความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ด ี      
ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน      
ความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่องานในหน้าท่ี      
การทำงานร่วมกันกับผู้อื่นทำงานเป็นทีม กล้า
แสดงออก 
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9. ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ความต้องการ มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

ความสามารถในการพดูและเขียนเพื่อสื่อสารกับผู้อื่น
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

     

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีื่อสารและการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

     

ความสามารถในการสื่อสารสำหรบัภาษาต่างประเทศ      
ความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ      

 
10. คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ความต้องการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
คุณธรรม      
สู้งาน      
จิตอาสา      
ทักษะการสื่อสาร      
ความสามารถดา้นเทคโนโลย ี      

 
11. ภาพรวมของความพึงพอใจ 

ความต้องการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ภาพรวมของความพึงพอใจภาพรวมของความ
พอใจของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 โปรดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะเพ่ือช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
12. ความคิดเห็นของท่านมีท่ีมีต่อการพัฒนาหลักสูตร  
........................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
 
13. ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตหรือการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

 
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อการพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
ข้อมูลสถานประกอบการ  

ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ประเภท 
1 Blueprint Corporation 

เลขท่ี 33 ซอย ประดิพัทธิ์ 17 แขวง สามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

ภาคเอกชน 

2 BIT Solution 
454 ซ.รัชดาภิเษก แขวง สามเสนนอก เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

ภาคเอกชน 

3 BRED-IT(Thailand) Ltd. 
Smooth Life Tower 44 ถนน สาทรเหนือ แขวง สีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

ภาคเอกชน 

4 GIS Co, LTD เครือ CDG Group 
202 อาคารซีดีจีเฮา้ส์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120. 

ภาคเอกชน 

5 Techberry Company Limited 
33 ซอย ประดิพัทธ์ 17 ถ ประดิพัทธ์ แขวง สามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

ภาคเอกชน 

6 กรมการเงินทหารเรือ กองทัพเรือ 
พระราชวังเดิม กองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 

ภาครัฐ 

7 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย  
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 

ภาครัฐ 

8 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
196 ถ.พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 

ภาครัฐ 

9 กรมการท่องเที่ยวประเทศไทย 
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน  
เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 

ภาครัฐ 

10 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 99/31 ถ. แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด 11120 

ภาครัฐ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อการพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
ข้อมูลศิษย์เก่า 

ลำดับ 
รหัส
รุ่น 

ชื่อ – นามสกุล อีเมล หน่วยงาน/บริษัท 

1 55 นายชลัช ดำรงศิร ิ chalut.dum@gmail.com Blueprint 
Corporation 

2 55 นายปริญ หนู
ประสิทธิ์ 

Parin.nuprasit@hotmail.com BIT Solution 

3 55 เรือโทศิวะวัชร์ ลอย
รัตน์ 

Pgundampoi001@hotmail.com กรมการเงินทหารเรือ 

4 55 นายจิรกร เเสนวิจิตร Jirakorn.futuretech@gmail.com ฟิวเจอร์เทค เอ็นจิ
เนียริ่ง จำกัด  

(สำนักงานใหญ่) 
5 55 นายวิสัชชนา สุทา

ธรรม 
artnk60@hotmail.com ดราก้อนส์ มู้ฟ จํากัด 

6 59 อภิสิทธิ์ ปิ่นทอง apisitpinthong40@gmail.com บริษัท ไทยแมกซ์
เวลอิเลคทริค จํากัด 

7 55 ปฏิพล ตปนียะกุล Patipon.tap@hotmail.com BRED-IT(Thailand) 
Ltd. 

8 59 ศุภวรรณ หลงบาง
พลี 

oppo1nmini@gmail.com Intelligent 8 

9 55 ธนสิทธิ์ เอ้ือวงศ์
อารีย์ 

dev.awesome.th@gmail.com GIS Co, LTD เครือ 
CDG Group 

10 55 กรรณิการ์ สระทอง Kannika253704@gmail.com โพรเกรส เซอร์วิส ซัพ
พอร์ท 

11 60 กัญญาณี วงค์ขุมเงิน Aommykanyanee@gmail.com บริษัท สิมิลัน 
เทคโนโลยีจำกัด 

12 59 ปวริศ ทองเอก arm.techhitz@gmail.com Forviz 
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ลำดับ 
รหัส
รุ่น 

ชื่อ – นามสกุล อีเมล หน่วยงาน/บริษัท 

13 56 สยาม จิตรมั่น siam.jitman@gmail.com Techberry 
Company Limited 

14 58 สุทธิดา กกกนทา Poykay1424@gmail.com BestExpress 
15 52 ธิดารัตน์  บุญย้อย rocky-021@hotmail.com บ.ดาต้าวัน เอเชีย 
16 55 พรกนก สีดาฟอง ponganok_92@hotmail.com Cjexpress 
17 51 ศุภวุฒิ ปิติฤทธิ์ suphawutk@gmail.com AI and ROBOTIC 

VENTURE 
18 55 ธีรนัย อสิพงษ์ Treeranai_55@gmail.com APThai 
19 57 กมลทิพย์ ถีติปริวัตร์ tip2539@hotmail.com กรุงไทยแอกซ่า 
20 58 ณัฐวุฒิ เฉียบแหลม nuttvudc@gmail.com Aware technology 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อการพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อสกลุ อีเมล 
1 6111011660001 นายศิวกร  เอี่ยมละออ  u6111011660001@mail.dusit.ac.th  

2 6111011660002 นายอนุพงศ ์ เวียงนาค  u6111011660002@mail.dusit.ac.th  
3 6111011660003 นางสาวณิตชากร  จารุนลิ  u6111011660003@mail.dusit.ac.th  

4 6111011660004 นายธีรวัฒน์  ยมลำภ ู  u6111011660004@mail.dusit.ac.th  
5 6111011660005 นายปิยะวัฒน ์ แจ่มจำรัส  u6111011660005@mail.dusit.ac.th  
6 6111011660006 นางสาวทิชากร  เพ็งพุฒ  u6111011660006@mail.dusit.ac.th  

7 6111011660007 นางสาวปภัสรา  สีหาราช  u6111011660007@mail.dusit.ac.th  
8 6111011660008 นายวิชาน  สมบูรณ์นาวิน  u6111011660008@mail.dusit.ac.th  

9 6111011660009 นายจิรายุ  แซ่หุ่น  u6111011660009@mail.dusit.ac.th  
10 6111011660010 นายภควัต  ลิปมิงคล  u6111011660010@mail.dusit.ac.th  

11 6111011660011 นายวิชานนท์  กุศลช่วย  u6111011660011@mail.dusit.ac.th  
12 6111011660012 นายอภิรัตน ์ จริังคพาณิชย ์  u6111011660012@mail.dusit.ac.th  
13 6111011660013 นายปุริม  ภมูิวนา  u6111011660013@mail.dusit.ac.th  

14 6111011660014 นายธิเบศ  กุลพักตรพงษ ์  u6111011660014@mail.dusit.ac.th  
15 6111011660015 นางสาวกานต์ธิดา  เทียนสุวรรณ  u6111011660015@mail.dusit.ac.th  

16 6111011660016 นางสาวสรญัญา  ประเสริฐศร ี  u6111011660016@mail.dusit.ac.th  
17 6111011660017 นายธรณ์ชยะ  ชูวนะภิรมย ์  u6111011660017@mail.dusit.ac.th  
18 6111011660018 นางสาวเปมิกา  แสนประสิทธ์ิ  u6111011660018@mail.dusit.ac.th  

19 6111011660019 นางสาวนัฐยา  สุวรรณเหลา  u6111011660019@mail.dusit.ac.th  
20 6111011660020 นางสาวจิราภรณ์  วาสนาเชิดช ู  u6111011660020@mail.dusit.ac.th  

21 6111011660021 นางสาวช่อผกา  ลิงประโคน  u6111011660021@mail.dusit.ac.th  
22 6111011660022 นางสาวกนกพร  มูลสุวรรณ  u6111011660022@mail.dusit.ac.th  

23 6111011660023 นายภูวิศ  เกิดมงคล  u6111011660023@mail.dusit.ac.th  
24 6111011660024 นายโชชัย  มณีโชต ิ  u6111011660024@mail.dusit.ac.th  
25 6111011660025 นายภูธเรศ  ไชยเชษฐ  u6111011660025@mail.dusit.ac.th  

26 6111011660026 นายวัศพล  คำสุวรรณ ์  u6111011660026@mail.dusit.ac.th  
27 6111011660027 นายวีรวิชญ์  วสาอังศุนิษย ์  u6111011660027@mail.dusit.ac.th  

28 6211011660002 นายศิริพงษ ์ บุตรภักด ี  u6211011660002@mail.dusit.ac.th  
29 6211011660003 นายนักสิทธ์ิ  จันทร์รุ่ง  u6211011660003@mail.dusit.ac.th  
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ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อสกลุ อีเมล 

30 6211011660004 นายกฤษณะ  ดวงดิษฐ์  u6211011660004@mail.dusit.ac.th  
31 6211011660005 นายอันดามัน  เดชค้ำ  u6211011660005@mail.dusit.ac.th  

32 6211011660006 นายธนกร  คือสูงเนิน  u6211011660006@mail.dusit.ac.th  
33 6211011660007 นายป้อมเพชร  ธรรมกร่าง  u6211011660007@mail.dusit.ac.th  
34 6211011660008 นายโชคทว ี ทิมคร  u6211011660008@mail.dusit.ac.th  

35 6211011660009 นายปรัชญา  เฉลิมมีกล  u6211011660009@mail.dusit.ac.th  
36 6211011660011 นางสาวพรรษมล  ถ่องสกุล  u6211011660011@mail.dusit.ac.th  

37 6211011660012 นายพงศ์ศกรณ์  สินะวัฒน ์  u6211011660012@mail.dusit.ac.th  
38 6211011660014 นายนัทธิ์ชนัน  ชีรคุปต์  u6211011660014@mail.dusit.ac.th  
39 6211011660016 นายศุภรตัน์  สุพร  u6211011660016@mail.dusit.ac.th  

40 6211011660017 นางสาวนิศารตัน์  คงสม  u6211011660017@mail.dusit.ac.th  
41 6211011660018 นายวัชรพงษ ์ เซี่ยงหลิว  u6211011660018@mail.dusit.ac.th  

42 6211011660019 นายสุวิจักขณ์  วสุกานต์พงศ ์  u6211011660019@mail.dusit.ac.th  
43 6211011660020 นายธนธรณ์  คงเที่ยง  u6211011660020@mail.dusit.ac.th  

44 6211011660021 นายวิวัฒน์  ยี่สันเทียะ  u6211011660021@mail.dusit.ac.th  
45 6211011660022 นายนิติ  ห้วยใหญ ่  u6211011660022@mail.dusit.ac.th  
46 6211011660023 นายธนากร  โพธิพรณ ์  u6211011660023@mail.dusit.ac.th  

47 6211011660024 นายณัฐดนยั  ศรีเมือง  u6211011660024@mail.dusit.ac.th  
48 6211011660025 นายธรรมธัช  สุขสถิตย ์  u6211011660025@mail.dusit.ac.th  

49 6311011660002 นายฆเนศ  ทิพาเสถียร  u6311011660002@mail.dusit.ac.th  
50 6311011660003 นายคีตา  สว่างวัลย ์  u6311011660003@mail.dusit.ac.th  
51 6311011660004 นายพิชญะ  เหลืองอรณุเลิศ  u6311011660004@mail.dusit.ac.th  

52 6311011660005 นายสุรยุทธ  ไชยจันทร ์  u6311011660005@mail.dusit.ac.th  
53 6311011660006 นายคมกฤษ  อุสุภานนท์  u6311011660006@mail.dusit.ac.th  

54 6311011660007 นางสาวนภัสสร  สิทธิศรีจันทร ์  u6311011660007@mail.dusit.ac.th  
55 6311011660008 นายเอกรินทร์  วรรณทวี  u6311011660008@mail.dusit.ac.th  

56 6311011660009 นางสาวดารารัตน์  จงเจริญ  u6311011660009@mail.dusit.ac.th  
57 6311011660010 นายภาณุพงศ์  ประทวน  u6311011660010@mail.dusit.ac.th  
58 6311011660011 นายอลงกรณ์  เวียงนนท์  u6311011660011@mail.dusit.ac.th  

59 6311011660012 นายกอซซามาน  ดอเลาะ  u6311011660012@mail.dusit.ac.th  
60 6311011660013 นายณัฏฐภาค  พันธุ์ศิร ิ  u6311011660013@mail.dusit.ac.th  

61 6311011660015 นายศรพิชัย  วงษ์ศรีแก้ว  u6311011660015@mail.dusit.ac.th  
62 6311011660016 นายธนาธณัท  ธนานภนิธิชล  u6311011660016@mail.dusit.ac.th  
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ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อสกลุ อีเมล 

63 6311011660017 นายวรรธนะ  เตย ์  u6311011660017@mail.dusit.ac.th  
64 6311011660018 นายกัปตัน  และแฟง  u6311011660018@mail.dusit.ac.th  

65 6311011660019 นายวรายุทธ  พิณกัง  u6311011660019@mail.dusit.ac.th  
66 6311011660020 นายชโนภาส  เตือนศร ี  u6311011660020@mail.dusit.ac.th  
67 6311011660021 นางสาวเบญจพร  คำรังศร ี  u6311011660021@mail.dusit.ac.th  

68 6311011660022 นายมฆวัต  แซ่แต ้  u6311011660022@mail.dusit.ac.th  
69 6311011660024 นายสหฤทธิ ์ จันทรเวช  u6311011660024@mail.dusit.ac.th  

70 6311011660027 นายพรนเรศวร์  แก้วจรสั  u6311011660027@mail.dusit.ac.th  
71 6311011660028 นางสาวสุดารัตน์  วิทูธีรศานต ์  u6311011660028@mail.dusit.ac.th  
72 6311011660029 นางสาวนัดดาภรณ์  จ้อยรุ่ง  u6311011660029@mail.dusit.ac.th  
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อการพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
ข้อมูลนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
ลำดับ ชื่อสกลุ ชื่อโรงเรียน อีเมล 

1 นายหิรัญ  ชัยเจริญสวัสดิ ์ กศน.อำเภอเมือง
สมุทรปราการ 

nongearth9@gmail.com 

2 นายจิรานุวัฒน์  พันธ์แตง กาญจนาภเิษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุร ี

au_jumpatong@hotmail.com 

3 นายเด่นชัย  นุ่นมัน ชะอวดวิทยาคาร denchainunman@gmail.com 
4 นายรัชพล  วุฒิวงศ์ ตะกั่วป่า "เสนานุกูล" monny485@gmail.com 
5 นายจักราวุธ  สายเนตร เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ ยานนาเวศ 
bigbigna1@hotmail.com 

6 นายวชิรพล  เชื้อแม่น ทวีธาภิเศก leo02563145@gmai.com 
7 นายชยากร  อัจฉริยะประดิษฐ ์ เทพศิรินทร์ นนทบุร ี ioun1546@gmail.com 
8 นางสาวธัญลักษณ์  วีระกิจพานิช นวมินทราชินูทิศ หอวัง 

นนทบุรี 
ninjablue45@gmail.com 

9 นายณัฐพล  วาจาหวาน เนกขัมวิทยา amppete.10nw@gmail.com 
10 นางสาววธิดา  ปิดตาระนัง โนนสุวรรณพิทยาคม watida.pid@nwp.ac.th 
11 นายสิรเิชษฐ์  นนธิจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช sirichet.non@windowslive.com 
12 นายวนพล  วิจิตรศักดิ ์ พรตพิทยพยัต totoroarr99@gmail.com 
13 นายวรวิชญ์  สามแก้ว มัธยมด่านสำโรง worrawit.23665@gmail.com 
14 นายวรากร  ตามรสุวรรณ มัธยมวัดมกฏุกษัตริย ์ Owaragon@yahoo.com 
15 นายพีรวิชญ์  พุฒิบวรกุล ยอแซฟอุปถัมภ ์ jkbheerawish@gmail.com 
16 นายเอกรินทร์  อุดมพร รัตนโกสินทร์สมโภช

บางเขน 
siriporn52571@gmail.com 

17 นายณัฐพงศ์  ชัยมงคล ราชนันทาจารย์ สามเสน
วิทยาลัย 2 

timentp2545@gmail.com 

18 นายณัฐพล  บรรเทิงไพบูลย ์ โรงเรียนนนทบรุีวิทยาลยั bewongjc@gmail.com 
19 นายกานต์ณัฐ  นลิประเสริฐ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย kannatpop123@gmail.com 
20 นางสาวกัญญมน  รุ่งธนสมบตั ิ เลยอนุกูลวิทยา iiamfhunn@gmail.com 
21 นายอภิวิชญ์  ไชยฮะนิจ วัดทรงธรรม aphiwit2film@gmail.com 
22 นางสาวพรพรรณ  บุญยืน วัดน้อยนพคุณ phrphrrnbuyyun@gmail.com 
23 นายณฤกร  บัวบาน วัดประดู่ในทรงธรรม KrerkNattanan@gmail.com 
24 นางสาวธัญเรศ  บุญม ี วัดราชโอรส thunyaredbunmee@gamail.com 
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ลำดับ ชื่อสกลุ ชื่อโรงเรียน อีเมล 
25 นายสิทธิโชค  ทิพย์พานทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุร ี sittchok333@gmail.com 
26 นายอานนท์  แสงเงิน สตรีทุ่งสง 9stayshot@gmail.com 
27 นายธนกฤษฏิ์  ก้านสนธิ ์ สตรสีิรเิกศ forgot445@gmail.com 
28 นางสาววันวิสา  ช่วยเอื้อมา สมเด็จพิทยาคม biwinner48@gmail.com 
29 นายวิจักขณ์ษมา  ห้องทองแดง สมุทรปราการ vijuksama@hotmail.com 
30 นายศตายุ  มีบญุ สมุทรสาครวิทยาลัย satayu2805@gmail.com 
31 นายอภิสิทธ์ิ  เพชรหงษ ์ สะแกพิทยาคม infiniteth2002@gmail.com 
32 นายกฤตภาพ  ปฏิมาประกร สันติราษฎร์วิทยาลัย krittaphap.earth3006@gmail.com 
33 นายวงศพัทธ์  อัศวว่องไวกิจ สารสาสนเ์อกตรา W.Gud.AD@gmail.com 
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ภาคผนวก  ซ 
ความเชื่อมโยงของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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ความเชื่อมโยงของผู้ที่มีสว่นได้ส่วนเสียกบัหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
 การจัดทำ Stakeholders’ Requirements and Needs และการกำหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียกับหลักสูตร 
(Stakeholders 

of the Program) 

ความต้องการ/ข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง 

(Needs/Requirements) 

สรุปความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
(Sum of Needs) 

ความสอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ 

(Corresponding PLOs) 

1. นักเรียนมัธยม
ปลาย 

1. เป็นหลักสูตรที่มีความ
ทันสมัย  
2. สำเร็จการศึกษาออกไปมี
ตลาดแรงงานรองรับ  
3. เนื้อหาการจัดการเรียนการ
สอนทันสมัย  
 

ต้องการศึกษาต่อใน
หลักสูตรที่ทันสมัย  
เมื่อจบการศึกษาแล้ว
สามารถประกอบ
อาชีพได้ในอนาคต 

PLO 2 สามารถใช้ศัพท์ทาง
เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสืบคน้
ข้อมูลทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
PLO 7 พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนและ
รองรับอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 

2. ศิษย์ปัจจุบัน 1. ต้องการชั่วโมงการฝึก
ปฏิบัติเพิ่มข้ึน  
2. ต้องการศึกษาในเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ  
3. ฝึกงานในสถาน
ประกอบการภายนอก  
 
 

เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
มีการฝึกปฏิบัติและ
เรียนรู้ จากสถาน
ประกอบการภายนอก 

PLO 2 สามารถใช้ศัพท์ทาง
เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสืบคน้
ข้อมูลทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
PLO 3 สามารถวางแผนและ
บริหารจัดการโครงการ
พัฒนาซอฟต์แวร์  
PLO 6 พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อ
ใช้งานทางด้านการศึกษา 
ด้านอาหาร ดา้นการ
พยาบาล ดา้นอุตสาหกรรม
บริการ และด้านธุรกิจ 
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ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียกับหลักสูตร 
(Stakeholders 

of the Program) 

ความต้องการ/ข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง 

(Needs/Requirements) 

สรุปความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
(Sum of Needs) 

ความสอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ 

(Corresponding PLOs) 

PLO 7 พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนและ
รองรับอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 

3. ศิษย์เก่า 1. ต้องการให้มีการส่งเสริม
และการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
2. ต้องการให้มีการสอนให้ใช้
เครื่องมือ/เทคโนโลยีสมัยใหม่  
3. ต้องการให้ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ 
4. ทักษะการสื่อสารในองค์กร 
5. ทักษะในการสืบคน้ 
 

ต้องการหลักสูตรที่
ทันสมัย และเพิ่ม
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ  
การสื่อสาร การสืบคน้ 
และฝึกประสบการณ์
ในสถานประกอบการ 
 

PLO 2 สามารถใช้ศัพท์ทาง
เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสืบคน้
ข้อมูลทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
PLO 3 สามารถวางแผนและ
บริหารจัดการโครงการ
พัฒนาซอฟต์แวร์  
PLO 4 อธิบายหลักการ
วิธีการคำนวณทาง
คณิตศาสตร์ในงานทางดา้น
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
PLO 5 ให้คำปรึกษาและ
แนะนำในระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 
PLO 7 พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนและ
รองรับอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 

4. ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ประกอบการ 

1. ต้องการบัณฑิตที่มีความ
อดทน ต่อการทำงาน 
2. พร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม
องค์กร และพัฒนาตนเองได ้

ต้องการบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามาถ 
ในการศึกษาค้นคว้า 
ยอมรับการ

PLO 1 แสดงออกถึงการมี
สัมมาคารวะ ความ
รับผิดชอบและอดทนในการ
ทำงาน ภาวะผูน้ำ สามารถ
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ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียกับหลักสูตร 
(Stakeholders 

of the Program) 

ความต้องการ/ข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง 

(Needs/Requirements) 

สรุปความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
(Sum of Needs) 

ความสอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ 

(Corresponding PLOs) 

3. มีทักษะภาษาอังกฤษที่จะ
ศึกษาค้นคว้า แหล่งข้อมูล
ต่างประเทศได ้
4. สามารถสืบคน้ข้อมูล 
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ  
 

เปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาตนเองได ้
 
 

ทำงานเปน็ทีม และ
จรรยาบรรณทางดา้น
คอมพิวเตอร์ 
PLO 2 สามารถใช้ศัพท์ทาง
เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสืบคน้
ข้อมูลทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
PLO 3 สามารถวางแผนและ
บริหารจัดการโครงการ
พัฒนาซอฟต์แวร์  
PLO 4 อธิบายหลักการ
วิธีการคำนวณทาง
คณิตศาสตร์ในงานทางดา้น
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
PLO 5 ให้คำปรึกษาและ
แนะนำในระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 
PLO 7 พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนและ
รองรับอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 

5. นักวิชาการ /นัก
ทรงคุณวุฒิในการ
วิพากษ ์

1. หลักสูตรตรงตาม มคอ.1 
2. หลักสูตรตรงตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. หลักสูตรตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานใน
ปัจจุบนัและอนาคต 

หลักสูตรที่ทันสมัย 
ตรงตามหลักวิชาการ
และตลาดแรงงาน 

PLO 1 แสดงออกถึงการมี
สัมมาคารวะ ความ
รับผิดชอบและอดทนในการ
ทำงาน ภาวะผูน้ำ สามารถ
ทำงานเปน็ทีม และ
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ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียกับหลักสูตร 
(Stakeholders 

of the Program) 

ความต้องการ/ข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง 

(Needs/Requirements) 

สรุปความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
(Sum of Needs) 

ความสอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ 

(Corresponding PLOs) 

จรรยาบรรณทางดา้น
คอมพิวเตอร์ 
PLO 2 สามารถใช้ศัพท์ทาง
เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสืบคน้
ข้อมูลทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
PLO 3 สามารถวางแผนและ
บริหารจัดการโครงการ
พัฒนาซอฟต์แวร์  
PLO 4 อธิบายหลักการ
วิธีการคำนวณทาง
คณิตศาสตร์ในงานทางดา้น
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
PLO 5 ให้คำปรึกษาและ
แนะนำในระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 
PLO 6 พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อ
ใช้งานทางด้านการศึกษา 
ด้านอาหาร ดา้นการ
พยาบาล ดา้นอุตสาหกรรม
บริการ และด้านธุรกิจ 
PLO 7 พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนและ
รองรับอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 
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ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียกับหลักสูตร 
(Stakeholders 

of the Program) 

ความต้องการ/ข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง 

(Needs/Requirements) 

สรุปความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
(Sum of Needs) 

ความสอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ 

(Corresponding PLOs) 

6. อัตลักษณ์
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลยั  

1. ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบ
พหุวิทยาการ 
2. ด้านอาหารบนรากฐานแห่ง
ความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัต ิ
3. ด้านการพยาบาลและสุข
ภาวะสำหรับเด็กและผู้สงูวัย 
4. ด้านอุตสาหกรรมบริการ
ด้วยมาตรฐานระดบัสากล 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
พัฒนางานระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรม 

PLO 1 แสดงออกถึงการมี
สัมมาคารวะ ความ
รับผิดชอบและอดทนในการ
ทำงาน ภาวะผูน้ำ สามารถ
ทำงานเปน็ทีม และ
จรรยาบรรณทางดา้น
คอมพิวเตอร์ 
PLO 2 สามารถใช้ศัพท์ทาง
เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสืบคน้
ข้อมูลทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
PLO 5 ให้คำปรึกษาและ
แนะนำในระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 
PLO 6 พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อ
ใช้งานทางด้านการศึกษา 
ด้านอาหาร ดา้นการ
พยาบาล ดา้นอุตสาหกรรม
บริการ และด้านธุรกิจ 

7. SDU 
Directions: Small 
but Smart  
 

1. การมีบุคลิกภาพที่โดดเดน่ที่
แสดงเอกลักษณ์เฉพาะ มี
ความนอบน้อมถ่อมตน 
พิถีพิถัน รู้จักกาละเทศะ ใส่ใจ
สิ่งรอบข้างเปิดรับสิ่งใหม่ๆ 
เพื่อการเรียนรู้ 
2. การทำงานแบบมสี่วนร่วม
เสียสละเพื่ออาทรรักและ
ศรัทธาในองค์กรมีคุณธรรม

ผลิตบัณฑิตที่มี
บุคลิกภาพโดดเด่น 
เสียสละ และศรัทธา 
ในองค์กรมีคุณธรรม 

PLO 1 แสดงออกถึงการมี
สัมมาคารวะ ความ
รับผิดชอบและอดทนในการ
ทำงาน ภาวะผูน้ำ สามารถ
ทำงานเปน็ทีม และ
จรรยาบรรณทางดา้น
คอมพิวเตอร์ 
PLO 2 สามารถใช้ศัพท์ทาง
เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร
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ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียกับหลักสูตร 
(Stakeholders 

of the Program) 

ความต้องการ/ข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง 

(Needs/Requirements) 

สรุปความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
(Sum of Needs) 

ความสอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ 

(Corresponding PLOs) 

และความโปร่งใสพร้อมทั้งรับ
ผิดและชอบ 

ภาษาอังกฤษและการสืบคน้
ข้อมูลทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
PLO 5 ให้คำปรึกษาและ
แนะนำในระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 
PLO 6 พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อ
ใช้งานทางด้านการศึกษา 
ด้านอาหาร ดา้นการ
พยาบาล ดา้นอุตสาหกรรม
บริการ และด้านธุรกิจ 
PLO 7 พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนและ
รองรับอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 

8.  มคอ. 1  
 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อม
ตน และทำหนา้ที่เป็นพลเมือง
ดีรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
และสังคม 
2. มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ 
ที่เก่ียวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถ
ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม 
ในการประกอบวิชาชีพ และ
ศึกษาต่อในระดับสงู 
3. มีความรู้ทันสมัยใฝ่รู้และ 
มีความสามารถพัฒนาความรู ้

ผลิตบัณฑิตที่มีองค์
ความรู ้คุณธรรม 
จริยธรรม มีความรู้
ความสามารถพัฒนา
ความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองพัฒนางานและ
พัฒนาสังคม 

PLO 1 แสดงออกถึงการมี
สัมมาคารวะ ความ
รับผิดชอบและอดทนในการ
ทำงาน ภาวะผูน้ำ สามารถ
ทำงานเปน็ทีม และ
จรรยาบรรณทางดา้น
คอมพิวเตอร์ 
PLO 2 สามารถใช้ศัพท์ทาง
เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสืบคน้
ข้อมูลทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
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ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียกับหลักสูตร 
(Stakeholders 

of the Program) 

ความต้องการ/ข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง 

(Needs/Requirements) 

สรุปความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
(Sum of Needs) 

ความสอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ 

(Corresponding PLOs) 

เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และพัฒนาสังคม 
4. คิดเป็น ทำเป็น และ 
เลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นระบบและเหมาะสม 
5. มีความสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นและมีทักษะ 
การจัดการและทำงาน 
เป็นหมู่คณะ  
6. รู้จักแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเองและสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได ้
เป็นอย่างดี  
7. มีความสามารถการใช้
ภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศในการ
สื่อสารและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดี  
8. มีความสามารถวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ใช้ 
ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และ
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ 
ให้สามารถแก้ปัญหาของ
องค์กรหรือบุคคลตาม
ข้อกำหนด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมการทำงาน 
9. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการประยุกต์คอมพิวเตอร์

PLO 3 สามารถวางแผนและ
บริหารจัดการโครงการ
พัฒนาซอฟต์แวร์  
 
PLO 4 อธิบายหลักการ
วิธีการคำนวณทาง
คณิตศาสตร์ในงานทางดา้น
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
PLO 5 ให้คำปรึกษาและ
แนะนำในระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 
PLO 6 พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อ
ใช้งานทางด้านการศึกษา 
ด้านอาหาร ดา้นการ
พยาบาล ดา้นอุตสาหกรรม
บริการ และด้านธุรกิจ 
PLO 7 พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนและ
รองรับอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 
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ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียกับหลักสูตร 
(Stakeholders 

of the Program) 

ความต้องการ/ข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง 

(Needs/Requirements) 

สรุปความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
(Sum of Needs) 

ความสอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ 

(Corresponding PLOs) 

ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
รวมทั้งประเด็นทางดา้น
กฎหมายและจริยธรรม 
10. มีความสามารถเป็นที่
ปรึกษาในการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์ในองค์กร  
11. มีความสามารถบริหาร
ระบบสารสนเทศในองค์กร 
12. มีความสามารถในการ
พัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก 
เพื่อใช้งานได ้

9. ยุทธศาสตร์ 20 
ปี (พ.ศ. 2561 - 
2580) 
 

การพัฒนาอุตสาหกรรมและ 
บริการแห่งอนาคต ได้แก่  
1. อุตสาหกรรมดิจิทัล ได้แก่ 
ดิจิทัล 
คอนเทนต์ เกมและแอนิเมชัน 
และการประมวลผลบนระบบ
คลาวด์ เปน็ต้น  
2. อุตสาหกรรม 
ที่เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรม
ดิจิทัล  เช่น อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และ
อุตสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม่ 
เป็นต้น 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถ 
สนับสนนุอุตสาหกรรม
ดิจิทัล อุตสาหกรรม 
ที่เก่ียวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมดิจิทัล  
และทันต่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

PLO 1 แสดงออกถึงการมี
สัมมาคารวะ ความ
รับผิดชอบและอดทนในการ
ทำงาน ภาวะผูน้ำ สามารถ
ทำงานเปน็ทีม และ
จรรยาบรรณทางดา้น
คอมพิวเตอร์ 
PLO 2 สามารถใช้ศัพท์ทาง
เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสืบคน้
ข้อมูลทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
PLO 3 สามารถวางแผนและ
บริหารจัดการโครงการ
พัฒนาซอฟต์แวร์  
PLO 4 อธิบายหลักการ
วิธีการคำนวณทาง
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ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียกับหลักสูตร 
(Stakeholders 

of the Program) 

ความต้องการ/ข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง 

(Needs/Requirements) 

สรุปความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
(Sum of Needs) 

ความสอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ 

(Corresponding PLOs) 

คณิตศาสตร์ในงานทางดา้น
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
PLO 5 ให้คำปรึกษาและ
แนะนำในระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 
PLO 6 พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อ
ใช้งานทางด้านการศึกษา 
ด้านอาหาร ดา้นการ
พยาบาล ดา้นอุตสาหกรรม
บริการ และด้านธุรกิจ 
PLO 7 พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนและ
รองรับอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 
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ภาคผนวก  ฌ 
ความเชื่อมโยงความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
เมื่อสิ้นปีการศึกษากับรายวิชาตามแผนการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  | 219  

ความเชื่อมโยงความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
เมื่อสิ้นปีการศึกษากับรายวิชาตามแผนการศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ตามที่คาดหวังระดับหลักสูตร 

Program Learning Outcomes 
(PLOs) 

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

(YLOs) 

รายวิชา 
 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
PLO 1 สามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ไทยซึ่งแสดงออกถึงบุคลิกภาพของความ
เป็นสวนดุสิต    
PLO 2 สามารถวางแผนและการบริหาร
จัดการในการใช้ชีวิตได้ 
PLO 3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้ 
PLO 4 สามารถนำเสนอแนวคิดใหม่ที่
สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
PLO 5 สามารถนำหลักพื้นฐานทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได ้
PLO 6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อประกอบการตดัสินใจ
ภายใต้ข้อมูลในวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 
PLO 7 สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผล
เชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อใช้
กระบวนการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาตนเอง
และสังคมตามกรณีศึกษา 
PLO 8 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์
รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลกที่ด ี
 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
PLO 1 แสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะ 
ความรับผิดชอบและอดทนในการทำงาน 

ปีการศึกษาที่ 1 
1. มีสัมมาคารวะ ความรับผิดชอบและ
อดทนในการทำงาน ภาวะผู้นำ และ
จรรยาบรรณทางด้านคอมพิวเตอร์ 
2. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ
คำนวณทางคณิตศาสตร์ในงาน
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ
ฐานข้อมูลได ้

ปีการศึกษาท่ี 1 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

- ศึกษาทั่วไป 3 วิชา 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชากลุม่วิชา
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

- การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
- สถิติสำหรับนักวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน 
- การเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาไพทอน  
- โครงสร้างข้อมลูและการ
วิเคราะห์อลักอริทึม 
- สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์
- อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ ์
- การประมวลผลภาพและ
คอมพิวเตอร์วิทัศน ์
- การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบ
เจกต ์
- ระบบฐานข้อมูล 
- การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายอัจฉรยิะ 

ปีการศึกษาท่ี 2 
1. มีทักษะและความสามารถในการ
ทำงานเป็นทีม 

ปีการศึกษาท่ี 2 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

- ศึกษาทั่วไป 1 วิชา 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ตามที่คาดหวังระดับหลักสูตร 

Program Learning Outcomes 
(PLOs) 

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

(YLOs) 

รายวิชา 
 

ภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม และ
จรรยาบรรณทางด้านคอมพิวเตอร์ 
PLO 2 สามารถใช้ศัพท์ทางเทคนิคในการ
ติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษและการสืบค้น
ข้อมูลทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
PLO 3 สามารถวางแผนและบริหาร
จัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์  
PLO 4 อธิบายหลักการวิธีการคำนวณทาง
คณิตศาสตร์ในงานทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
PLO 5 ให้คำปรึกษาและแนะนำใน
ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
PLO 6 พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้งาน
ทางด้านการศึกษา ด้านอาหาร ด้านการ
พยาบาล ด้านอุตสาหกรรมบริการ และ
ด้านธุรกิจ 
PLO 7 พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
และรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต 

2. สามารถใช้ศัพท์ทางเทคนิคในการ
ติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษและสืบค้น
ข้อมูล 
3. สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้
งานทางด้านการศึกษา ด้านอาหาร 
ด้านการพยาบาล ด้านอุตสาหกรรม
บริการ และด้านธรุกิจได ้

หมวดวิชาเฉพาะ วิชากลุม่วิชา
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สำหรับนักวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
- คณิตศาสตรด์ิสครีต 
- แคลคูลสัและเรขาคณิต
วิเคราะห ์

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน 
- การวิเคราะห์และออกแบบ
เชิงอ็อบเจกต์ 
- การออกแบบและพัฒนาเกม
อัจฉริยะ 
- ระบบปฏิบัติการ 
- การเขียนโปรแกรม
ปัญญาประดิษฐ ์
- การพัฒนาเว็บแบบฟูลสแต็ก 
- การออกแบบและพัฒนา
แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์
เคลื่อนที ่

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก 
- เลือกสาย 1 วิชา 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
- เลือกเสร ี1 วิชา 

ปีการศึกษาท่ี 3 
1. สามารถวางแผนงาน บริหารจดัการ
การทำงาน 
2. สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้
ปัญญาประดิษฐเ์พื่อแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนและรองรับอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคตได ้

ปีการศึกษาท่ี 3 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

- ศึกษาทั่วไป 4 วิชา 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชากลุม่วิชา
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ตามที่คาดหวังระดับหลักสูตร 

Program Learning Outcomes 
(PLOs) 

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

(YLOs) 

รายวิชา 
 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน 
- การจัดการสารสนเทศด้วย
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
- การวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ 
- วิศวกรรมซอฟต์แวร ์
- การออกแบบและการ
บริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก 
- เลือกสาย 3 วิชา 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
- เลือกเสร ี1 วิชา 

ปีการศึกษาท่ี 4 
1. สามารถส่งผลงานเข้าร่วมในงาน
ประชุมวิชาการและการแข่งขัน
ระดับชาต ิ
2. สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำใน
ระบบงานคอมพิวเตอร์ได้  
3. มีทักษะในการทำงานร่วมกับผูอ้ื่น 
และสามารถปฏิบัติงานจริงใน
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
4. บูรณาการความรู้และประยุกต์ใช้ใน
งานด้านต่าง ๆ ได ้

ปีการศึกษาท่ี 4 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

- ศึกษาทั่วไป 2 วิชา 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน 
- โครงงานระบบคอมพิวเตอร์
อัจฉริยะ 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาการคอมพิวเตอร ์
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ภาคผนวก  ญ 
ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิม กับ หลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชื่อหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

   Bachelor of Science Program in Computer 
Science 

ชื่อหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
Bachelor of Science Program in Computer 

Science 
ชื่อปริญญา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
Bachelor of Science (Computer Science) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 B.Sc. (Computer Science) 

ชื่อปริญญา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

   Bachelor of Science (Computer Science) 
   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
   B.Sc. (Computer Science) 

ปรัชญาของหลักสูตร 
    ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนา
ซอฟต์แวร์และระบบชาญฉลาด ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
และเครือข่าย ด้านเทคโนโลยีสื่อประสมและการพัฒนา
เกม ควบคู ่ค ุณธรรม และตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
ความสำคัญ 

ว ิทยาการคอมพ ิวเตอร ์ เป ็นสาขาว ิชาหน ึ ่ งท ี ่ มี
ความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี จำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ที ่ม ีความรู้  ความชำนาญอย่าง
เพียงพอ เพื่อนำความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์มาเพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล ตามแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

ปรัชญาของหลักสูตร 
    บัณฑิตสามารถ พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
เพื ่อแก้ปัญหาที ่ซ ับซ้อนและรองรับอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต มีสัมมาคารวะ มีความรับผิดชอบและ
อดทน สามารถทำงานเป็นทีม ม ีจรรยาบรรณ และ 
สามารถใช ้ศ ัพท ์ทางเทคน ิคในการต ิดต ่อส ื ่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ 
 
ความสำคญั 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เน้นการผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการ
ของผ ู ้ ใช ้บ ัณฑ ิตจากหน ่วยงานภาคร ัฐและเอกชน 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  ที่มี
ความต้องการบัณฑิตที่มีลักษณะเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ซึ่งมี
ศักยภาพสูงทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ โดยบัณฑิตจะเป็น
พลังขับเคลื่อน ที่จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ หลักสูตรปรับปรุง วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เน้นความ
เข้มข้นและความทันสมัยของรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการดังกล่าว และยังเน้นให้ได้บัณฑิตที่พร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
วัตถุประสงค์  
  1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและทำหน้าที่เป็นผล
เมืองที่ดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
  2) มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่าง
เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อเนื ่องใน
ระดับสูง  
  3) มีความรู ้ทันสมัย ใฝ่ร ู ้ และมีความสามารถพัฒนา
ความรู้ในศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์และ
ระบบชาญฉลาด ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่าย 
ด้านเทคโนโลยีสื่อประสมและการพัฒนาเกม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทำงาน 
  4) สามารถว ิ เคราะห ์ผลกระทบของการประย ุกต์
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม รวมทั้งประเด็น
ทางด้านกฎหมายและจริยธรรม 
5) มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อใช้
งานได้ 

วัตถุประสงค์  
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้   
1. มีสัมมาคารวะ ความรับผิดชอบและอดทนในการทำงาน 
สามารถทำงานเป็นทีม  
และมีจรรยาบรรณทางด้านคอมพิวเตอร์ 
2. สามารถใช้ศ ัพท์ทางเทคนิคในการต ิดต ่อส ื ่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสืบค้นข้อมูลทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
3. สามารถประยุกต์ใช ้หลักการ ว ิธ ีการคำนวณทาง
คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งาน 
4. สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที ่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนและรองรับอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต พร้อมทั้งใหค้ำปรึกษาในการใช้งาน 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
แผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์ สายศิลป์คำนวณ สาย
ศิลป์ภาษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
  2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษา ระดับ
ปริญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เ ท ี ย บ เ ท ่ า  จ า ก ส ถ า บ ั น ก า ร ศ ึ ก ษ า ต า ม ที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
  2) ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือก
นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี 
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โครงสร้างหลักสูตร 

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 
หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                             90 หน่วยกิต 

2.1) วิชาแกน                             15 หน่วยกิต 
2.2) วิชาเฉพาะด้าน                     47 หน่วยกิต 
2.3) วิชาเลือก                            25 หน่วยกิต 

        2.4) วิชาประสบการณ์วิชาชีพ            3 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                            6 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
  จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร       123 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ       87 หน่วยกิต 
   2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์      12 หน่วยกิต 
         และวิทยาศาสตร ์   

           
   2.2) วิชาเฉพาะด้าน         60 หน่วยกิต 
   2.3) วิชาเลือก          12 หน่วยกิต 
   2.4) วิชาประสบการณ์วิชาชีพ        3 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกติ 

รายชื่อวิชา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับปริญญา
ตรี จัดให้เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
ดังนี ้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     30 หน่วยกิต 
1500201 ความเป็นสวนดุสติ                       4(2-4-6) 
1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนา                   6(6-0-12) 
             ความเป็นผู้รอบรู้    
1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน            4(4-0-8) 
1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด      4(4-0-8) 
2500116 สังคมอารยชน                           4(2-4-6) 
2500117 พลเมืองไทยและพลโลกท่ีดี            4(2-4-6) 
4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์         4(2-4-6) 
             ในชีวิตประจำวัน 
 
 
(โครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร์ IEEE และ 
ACM โดยมีองค์ประกอบและหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 
120 หน่วยกิต ดังนี้) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            90 หน่วยกิต 
2.1 วิชาแกน                                   15 หน่วยกิต 

4121109 แคลคูลัสและเรขาคณติวิเคราะห์     3(3-0-6) 

4122112 คณิตศาสตร์ดสีครตี                    3(3-0-6) 

รายชื่อวิชา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับปริญญา
ตรี จัดให้เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 
ดังนี ้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              30 หน่วยกิต 
1500202 ความเป็นสวนดุสติ                       3(2-2-5) 
1500122 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย             3(2-2-5) 
1500123 ภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่  3(2-2-5) 
1500124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล     3(2-2-5) 
2500118 อาหารการกิน                             3(3-0-6) 
2500119 วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ            3(2-2-5) 
             หมุนเวียน                 
2500120 คุณค่าของความสุข                       3(3-0-6) 
2500121 พลเมืองไทยและพลเมอืงโลก           3(2-2-5) 
4000114 จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ           3(2-2-5) 
4000115 การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล                   3(2-2-5) 
 
 
 
 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ                          87 หน่วยกิต 
2.1 วิชากลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ให้เรียน                         12 หน่วยกิต 
4121107 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข                  3(3-0-6) 
4121109 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์       3(3-0-6) 
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4121110 สถิติสำหรับนักวิทยาการ              3(3-0-6) 
              คอมพิวเตอร์    
4121108 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับ      3(3-0-6) 
              นักวิทยาการคอมพิวเตอร ์

4121107 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข                3(3-0-6) 
 
2.2  วิชาเฉพาะด้าน                          47 หน่วยกิต 
2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและ          5 หน่วยกิต 
        ระบบสารสนเทศ 

4122111 กฎหมายและจริยธรรม                2(2-0-6) 
               ทางคอมพิวเตอร์ 

4122211 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ            3(2-2-5) 
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์       6 หน่วยกิต 

4121602 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน           3(2-2-5) 

4123678 ระบบชาญฉลาด                        3(2-2-5) 
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง       15 หน่วยกิต 
       ซอฟต์แวร์ 
4121505 หลักการเขียนโปรแกรม               3(2-2-5) 
              คอมพิวเตอร์ 
4122619 การเขียนโปรแกรมเชิงออบเจกต์     3(2-2-5) 

4122212 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ     3(2-2-5) 

4123318 วิศวกรรมซอฟต์แวร์                    3(2-2-5) 

4124911 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์      3(0-6-3) 
2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ     15 หน่วยกิต 

4121506 โครงสร้างข้อมูลและอลักอริทึ่ม       3(2-2-5) 

4122707 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่าย       3(2-2-5) 
               คอมพิวเตอร์ 

4122618 คอมพิวเตอร์กราฟิก                    3(2-2-5) 

4122620 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น              3(2-2-5) 

4123720 ระบบปฏิบัติการ                        3(2-2-5) 
2.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม      6 หน่วยกิต 
        คอมพิวเตอร์  

4121706 องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์และ 3(2-2-5) 

4121110 สถิติสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
4122112 คณิตศาสตร์ดสิครตี                      3(3-0-6) 
 
 

 
 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน                           60 หน่วยกิต 
2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและ          6 หน่วยกิต 
        ระบบสารสนเทศ                             
4122625 การจัดการสารสนเทศด้วย              3(2-2-5) 
             เทคโนโลยีปญัญาประดษิฐ์  
4122114 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร            3(3-0-6) 
             สำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร ์
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์       6 หน่วยกิต 
4121204 ระบบฐานข้อมูล                          3(2-2-5) 
4124607 โครงงานระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ   3(0-6-3) 
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการ           24  หน่วยกิต 
       ทางซอฟต์แวร์ 
4121309 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน  3(2-2-5) 
4122626 การพัฒนาเว็บแบบฟูลสแต็ก            3(2-2-5) 
4123212 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่          3(2-2-5) 
4122321 การออกแบบและพัฒนาเกมอัจฉริยะ  3(2-2-5) 
4121310 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์       3(2-2-5) 
4122322 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์         3(2-2-5) 
             เคลื่อนที ่    
4122323 การวิเคราะห์และออกแบบ              3(2-2-5) 
             เชิงอ็อบเจกต์    
4123326 วิศวกรรมซอฟต์แวร์             3(2-2-5) 
2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ     21 หน่วยกิต 
4121311 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์      3(2-2-5) 
             อัลกอริทึม 
4121312 อัลกอริทึมปัญญาประดษิฐ์              3(2-2-5) 
4122324 การเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์    3(2-2-5) 
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              สถาปัตยกรรมเบื้องตน้ 

4122708 ภาษาแอสเซมบลีและไมโคร          3(2-2-5) 
              โพรเซสเซอร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 วิชาเลือก                                  25 หน่วยกิต 
     ให้ผู้เรียนเลือกเรียนในรายวิชาที่สนใจในกลุ่มวิชาที่ 
2.3.1, 2.3.2 หรือ 2.3.3 จำนวน 18 หน่วยกิต และเรียน
ในกลุ่มวิชา 2.3.4 จำนวน 6 หน่วยกิต และเรียนในกลุ่ม
วิชา 2.3.5 จำนวน 1 หน่วยกิต 
2.3.1)  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์และ
ระบบชาญฉลาด 

4123319 การทดสอบซอฟต์แวร ์                3(2-2-5) 

4123679 เครือข่ายหน่วยประสาท               3(2-2-5) 

4123680 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันข้ันสูง    3(2-2-5) 

4123681 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ          3(2-2-5) 

4123682 การทำเหมืองข้อมูล                    3(2-2-5) 

4123411 การเรียนรู้ของเครื่องจกัร              3(2-2-5) 

4123683 เว็บเซอร์วิสและการประยุกต์ใช้งาน  3(2-2-5) 

4123684 การบริหารฐานข้อมลู                  3(2-2-5) 

4123685 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่        3(2-2-5) 

4123686 ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์และ         3(2-2-5) 
               การประมวลผลภาพ 

4123687 เทคโนโลยีระบบพาณชิย์              3(2-2-5) 
              อิเล็กทรอนิกส์  

4123916 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้าน        3(2-2-5) 
               การพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบชาญฉลาด 
 

4121313 การประมวลผลภาพ                     3(2-2-5) 
             และคอมพิวเตอร์วิทัศน ์
4121205 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่าย         3(2-2-5) 
             อัจฉริยะ 
4123213 การออกแบบและการบริหารเครือข่าย3(2-2-5) 
             คอมพิวเตอร์ 
4122325 ระบบปฏิบัติการ                          3(2-2-5) 
2.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม      3 หน่วยกิต 
        คอมพิวเตอร์ 
4121408 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์             3(2-2-5) 
 
2.3 วิชาเลือก ให้เรียนไม่น้อยกว่า           12 หน่วยกิต 
     ให้ผู้เรียนเลือกเรียนในรายวิชาของกลุ่มวิชาเดียวหรือ 
แต่ละกลุ่มวิชารวมกัน ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
 
 
2.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูลและระบบ
ปัญญาประดิษฐ ์
4122215 การเรียนรู้เชิงลึก                        3(2-2-5) 
4122216 การประมวลผลล่วงหนา้และ           3(2-2-5) 
             จินตทัศนข์้อมูล 
4122217 ปัญญาประดิษฐ์ในการประมวลผล     3(2-2-5) 
             ข้อความ 
4122218 ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์        3(2-2-5) 
             เชิงการพยากรณ ์
4123214 เครือข่ายหน่วยประสาท            3(2-2-5) 
4123215 การคำนวณทางปัญญา           3(2-2-5) 
4123216 การรู้จำภาพ                       3(2-2-5) 
4123217 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้าน          3(2-2-5) 
             วิทยาการและระบบปญัญาประดิษฐ ์
2.3.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่และความ
มั่นคงเครือข่าย 
4122219 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์       3(2-2-5) 
             ยุคใหม่ 
4122220 การบริหารเครือข่ายสำหรับองค์กร    3(2-2-5) 
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2.3.2)  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสือ่สารและเครือข่าย 

4123688 เทคโนโลยีการเชื่อมตอ่เครือข่าย      3(2-2-5) 
               แบบไร้สายและเคลื่อนท่ี 

4123412 การคำนวณสมรรถนะสูง              3(2-2-5) 

4123721 ความมั่นคงของระบบเครือข่าย       3(2-2-5) 

4123689 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
              ขั้นสูง 

4123690 เทคโนโลยีการเชื่อมตอ่ของสรรพสิ่ง  3(2-2-5) 

4123320 การโปรแกรมบนระบบเครือข่าย     3(2-2-5) 

4123321 การโปรแกรมบนเครือข่าย            3(2-2-5) 
               เซนเซอร์ไรส้าย 
4123722 การออกแบบเครือข่าย                3(2-2-5) 

4123322 การโปรแกรมระบบ                    3(2-2-5) 

4123962 การประมวลผลบนกลุม่เมฆ          3(2-2-5) 

4123917 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้าน        3(2-2-5) 
               เทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่าย 

4123691 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์      3(2-2-5) 
               เคลื่อนที ่
2.3.3)  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสื่อผสมและการพัฒนาเกม 

4123694 การออกแบบและพัฒนาดิจิทัล       3(2-2-5) 
              มีเดียบนอุปกรณเ์คลื่อนท่ี 

4123693 การตัดต่อเสยีงและวดีทิัศน์สำหรับ   3(2-2-5) 
               งานดิจิตอลมีเดีย 

4123695 คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับ           3(2-2-5) 
               งานดิจิทัลมีเดีย 
4123696 แอนิเมชัน 2 มิติ                        3(2-2-5) 

4123697 แอนิเมชัน 3 มิติ                        3(2-2-5) 

4123698  การพัฒนาเกม                          3(2-2-5) 

4123699 ปัญญาประดิษฐส์ำหรบัเกม           3(2-2-5) 
              คอมพิวเตอร์ 

4124605 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์          3(2-2-5) 
              สำหรับงานดิจิทัลมีเดยี 

4122221 ปัญญาประดิษฐ์กับความมั่นคง        3(2-2-5)  
             เครือข่าย 
4122222 วิทยาการเข้ารหัสลับ           3(2-2-5) 
4123218 การพิสูจน์ตัวตน                       3(2-2-5) 
4123219 เทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงิน      3(2-2-5) 
             ดิจิทัล 
4123220 ปัญญาประดิษฐ์ในระบบคลาวด์        3(2-2-5) 
4123221 การเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์    3(2-2-5) 
             บนอุปกรณ์ไอโอที 
4123222 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้าน          3(2-2-5) 
             เทคโนโลยีการสื่อสารยคุใหม่และความมั่นคง 
             เครือข่าย 
2.3.3 กลุ่มวิชาการพัฒนาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ 
4122326 การพัฒนาเกมบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก     3(2-2-5) 
4122327 การออกแบบและสร้างตัวละคร        3(2-2-5) 
             สำหรับเกม                                  
4122328 ปัญญาประดิษฐส์ำหรับการพัฒนาเกม 3(2-2-5) 
4122329 การออกแบบวัตถแุละ                   3(2-2-5) 
             แอนิเมชัน 3 มิติ  
4123327 การออกแบบประสบการณผ์ู้ใช้         3(2-2-5) 
             ด้วยปัญญาประดิษฐ ์
4123328 เทคโนโลยีเมตาเวริ์ส                     3(2-2-5) 
4123329 การพัฒนางานแอนิเมชัน           3(2-2-5) 
4123330 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้าน          3(2-2-5) 
             การพัฒนาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ 
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4124606 การออกแบบตัวเชื่อมประสาน        3(2-2-5) 
               สำหรับสื่อเชิงโตต้อบ 
4123918 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้าน        3(2-2-5) 
               เทคโนโลยีสื่อประสมและการพัฒนาเกม 
2.3.4)  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำหรับนัก
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

4122113 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร          3(3-0-6) 
              ทางธุรกิจ 

4123112  ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ        3(3-0-6) 
2.3.5)  กลุ่มวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

4123915 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   1(0-2-1) 
 
2.4)  วิชาประสบการณ์วิชาชีพ               3 หน่วยกิต 

4124912 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ         3(0-30-0) 
               วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                          6 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ                 3 หน่วยกิต 
4124912การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             3(450) 
           วิทยาการคอมพิวเตอร์           
 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก  ฎ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 
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ภาคผนวก  ฏ 
ตารางเปรียบเทียบระหว่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552  

กับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  | 273  

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 

มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2565 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
             วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Computer  
                 Science) 
                B.S. or B.Sc. (Computer Science) 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
             วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Computer 
                  Science) 
                 B.Sc. (Computer Science) 

โครงสร้างหลักสูตร 
  จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า                120 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
  จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสตูร           123 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ       84 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ       87 หน่วยกิต  
   2.1) วิชาแกน          12 หน่วยกิต 

- แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์  
- คณิตศาสตร์ดิสครีต 

    - สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร ์
    - วิธีทางการคำนวณเชิงตัวเลข หรือ  
      ความน่าจะเป็น  

   2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
             15 หน่วยกิต 

    - แคลคูลัสและเรขาคณติวิเคราะห ์  
    - คณิตศาสตร์ดสิครีต 
    - สถิติสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร ์  
     - การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
 

   2.2) วิชาเฉพาะด้าน         36 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและ          3 หน่วยกิต 

   ระบบสารสนเทศ                             
 2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์        6 หน่วยกิต 
 3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการ       12 หน่วยกิต 
    ทางซอฟต์แวร์                        
 4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ      12 หน่วยกิต 
 5) กลุ่มฮารด์แวร์และสถาปัตยกรรม       3 หน่วยกิต 
      คอมพิวเตอร์                                        

   2.2) วิชาเฉพาะด้าน         60 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและ          6 หน่วยกิต 
         ระบบสารสนเทศ                  
 2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์       6 หน่วยกิต 
 3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการ             24 หน่วยกิต 
         ทางซอฟต์แวร์ 
 4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ      21 หน่วยกิต 
 5) กลุ่มฮารด์แวร์และสถาปัตยกรรม       3 หน่วยกิต 
      คอมพิวเตอร์              

  2.3) วิชาเลือก                 (ไม่ระบุหน่วยกิต)     2.3) วิชาเลือก         12 หน่วยกิต 
  2.4) วิชาประสบการณ์วิชาชีพ      -3 หน่วยกิต    2.4) วิชาประสบการณ์วิชาชีพ        3 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. 
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