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รายละเอยีดชุดวชิา 
 

10103 ทกัษะชวีติ  (6 หนว่ยกติ) 
 Life Skills  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้ทีักษะในการสือ่สารการแสวงหาความรูก้ารวจัิยและการใชเ้ทคโนโลยใีนการดําเนนิชวีติ 

2. เพือ่ใหม้ทีักษะในการคดิวเิคราะหแ์ละการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 
3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรมจรยิธรรมและมนุษยสัมพันธ ์

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ทักษะในการดําเนนิชวีติในสังคมสมัยใหม่ความใฝ่รูก้ารแสวงหาและพัฒนาความรูใ้หมค่วามสามารถในดา้นการจัดการการใช ้
เทคโนโลยกีารใชเ้หตุผลการคดิวเิคราะหก์ารแกปั้ญหาการเจรจาตอ่รองการประนปีระนอมการขจัดความเครยีดคณุธรรมจรยิธรรม 
มนุษยสัมพันธม์ารยาทและการสมาคม 

 
10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 
 English for Communication   
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาอังกฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้งศัพทแ์ละสํานวนภาษาอังกฤษทีสํ่าคัญ 
 คําอธบิายชุดวชิา  
   โครงสรา้งศัพทแ์ละสํานวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟังการพดูการอา่นและการเขยีนภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 
 
10131 สงัคมมนษุย ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Human Society  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชนและสังคม 

2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสังคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสังคมมนุษย ์
3.  เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สังคมและประเทศชาต ิ

 คําอธบิายชุดวชิา  
         ลักษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตัวเป็นชมุชนและสังคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์ องคป์ระกอบของ
สังคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสังคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสังคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสังคมมนุษย ์ปัญหาสังคมและ
แนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสังคมทีด่ ี 
 
10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 
 Science, Technology and Environment for Life  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิกฎเกณฑแ์ละพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่อีทิธพิลตอ่ความคดิ และ 

 ความเป็นอยูข่องมนุษย ์
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูท้างธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์
3.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสัมพันธร์ะหวา่งมนุษยก์ับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชวีติประจําวัน 
5.  เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติสํานกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิทฤษฎคีวามคดิเชงิวเิคราะหก์ฎเกณฑแ์ละพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยธีรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้ง 
กับมนุษยอ์งคป์ระกอบของร่างกายมนุษยม์นุษยก์ับสิง่แวดลอ้มสขุภาพอนามัยและโภชนาการการประยกุตว์ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ในการดํารงชวีติ 
 
10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 
 Thai Studies  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับสังคมไทยทัง้ในดา้นการเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม 

2. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูด้า้นไทยคดศีกึษาไปประยกุตใ์นการดําเนนิชวีติ 
3. เพือ่ปลกูฝังความสํานกึและความภมูใิจในวัฒนธรรมไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ความเป็นมาของวัฒนธรรมไทย การตัง้ถิน่ฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก และการประยกุตผ์สมผสาน การจัดระเบยีบ
สังคม การเมอืง เศรษฐกจิ การศกึษา วัฒนธรรม ศาสนาและพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรม 

   
10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 
 Thai for Communication  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

2. เพือ่พัฒนาทักษะภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ 
3. เพือ่เสรมิสรา้งคา่นยิมทีพ่งึประสงคใ์นการใชภ้าษาไทย 
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คําอธบิายชุดวชิา 
   ภาษากับการสือ่สารบทบาทหนา้ทีข่องภาษาในสังคมความสัมพันธร์ะหวา่งความคดิกับภาษาหลักการใชภ้าษาในการสือ่สาร
ทัง้ในดา้นทักษะการฟังการพดูการอา่นและการเขยีนการพัฒนาทักษะภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ 

   
30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร (6 หนว่ยกติ) 
 Introduction to Administration   
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่รูแ้ละเขา้ใจความหมาย สถานภาพ ขอบขา่ยและพัฒนาการของวชิาการบรหิาร  

2. เพือ่รูแ้ละเขา้ใจปรัชญา ทฤษฎแีนวคดิ แนววธิกีารศกึษาและระเบยีบวธิวีเิคราะหก์ารบรหิาร  
3. เพือ่สามารถเชือ่มโยงความสัมพันธร์ะหวา่งวชิาการบรหิารกับวชิาอืน่ๆ 
4. เพือ่สามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารได ้ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ความหมายและสาระสําคัญของวชิาการบรหิาร ขอบขา่ยและพัฒนาการของการบรหิารทฤษฎแีละแนวคดิสําคัญเกีย่วกับการ
บรหิาร ความคลา้ยคลงึและความแตกตา่งระหวา่งการบรหิาร รปูแบบตา่งๆ โครงสรา้งองคป์ระกอบ และบทบาทหนา้ทีข่องระบบบรหิาร
โดยทั่วไป ความสัมพันธร์ะหวา่งระบบบรหิารกับสภาพแวดลอ้ม รวมตลอดถงึศกึษาหลักปรัชญาการจัดองคก์าร กลไก กระบวนการและ
กจิกรรมสําคัญในการบรหิารงานโดยทั่วไป 
 
30211 องคก์ารและการจดัการ และการจดัทรพัยากรมนษุย ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Organization and Management  and Human Resource Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักการ หนา้ทีแ่ละวธิกีารจัดองคก์าร รวมถงึการบรหิารองคก์ารสมัยใหม ่

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ เทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม่ 
3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการนําหลักการดังกลา่วมาประยกุตใ์ชก้ับองคก์าร  

 คําอธบิายชุดวชิา  
  ความหมาย รปูแบบ ประเภท และขัน้ตอนของการวางแผน  โครงสรา้งและสายการบังคับบัญชา แนวคดิและทฤษฎตีา่งๆ เกีย่วกับ

องคก์าร การจัดองคก์าร การอํานวยการ การจูงใจและความเป็นผูนํ้า กลุ่มและองคก์าร การจัดการสมัยใหม่ในองคก์าร 
   ทฤษฎแีละหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ระบบคณุธรรม ขอบขา่ยและขัน้ตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย ์การวางแผน
กําลังคน  การกําหนดตําแหน่งและอตัราเงนิเดอืน การสรรหา การคัดเลอืก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์การจัดสวัสดกิารและการพนักงานสัมพันธ ์
การประเมนิผลการปฏบัิตงิาน เทคนคิและเครือ่งมอืของการจัดการทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม่ 

 
 32326 การจดัการเชงิกลยทุธ ์และการจดัการเพือ่สรา้งสมรรถนะ (6 หนว่ยกติ) 
 Strategic Management  and Competency-based Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ กระบวนการของการจัดการเชงิกลยทุธ ์

2. เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มต่างๆ ขององคก์าร และนํามาใชใ้นการตัดสนิใจของผูบ้รหิารในการ
 กําหนดทศิทาง วัตถปุระสงคแ์ละกลยทุธข์ององคก์ารในระดับตา่งๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสมรรถนะของบคุคลและองคก์ร  ตัวชีวั้ด และการพัฒนาสมรรถนะ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิ กระบวนการ การตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร เพือ่ใชใ้นการตัดสนิใจของฝ่าย
บรหิารระดับสงูในการกําหนดทศิทาง วัตถปุระสงคแ์ละกลยทุธข์ององคก์ารในระดับต่างๆ และศกึษาขัน้ตอนและปัจจัยทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่
การนําแผนกลยทุธไ์ปปฏบัิต ิเทคนคิและเครือ่งมอืในการประเมนิและตดิตามผลการปฏบัิตกิารตลอดจนหลักจรยิธรรมของนักบรหิารและ
ความรับผดิชอบตอ่สภาพแวดลอ้มและสังคมใหเ้หมาะสม 
   หลักการและแนวคดิเกีย่วกับสมรรถนะบคุคลและองคก์ร และการพัฒนาสมรรถนะของบคุคลและองคก์ร นโยบายและ
กระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการเพือ่สรา้งสมรรถนะหลักขององคก์ร แนวทางการพัฒนาและสรา้ง
สมรรถนะของบคุคลดา้นความเป็นมอือาชพีและดา้นเกง่คดิ การพัฒนาตัวบคุคลและการพัฒนาตนเอง การพัฒนาดา้นการฝึกอบรมเพือ่
สรา้งสมรรถนะคน การประเมนิผลงานดว้ยตัวชีวั้ดสมรรถนะ การปรับปรงุผลการดําเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่งและการพัฒนาสมรรถนะหลักของ
องคก์ร 
   
32401 การวางแผนและควบคมุงานบรหิาร (6 หนว่ยกติ) 
 Administrative Planning and Control  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับกระบวนการของการวางแผน ลักษณะและความสําคัญของแผนประเภทตา่งๆ  

2. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับวธิกีารวเิคราะหแ์ละการนําแผนงานรวมถงึการวางแผนและการควบคมุโครงการ 
3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับเทคนคิใหม่ๆ  เกีย่วกับการวางแผนและควบคมุ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
 รปูแบบ แนวคดิ และกระบวนการในการวางแผนและควบคมุ ลักษณะและความสําคัญของแผนประเภทตา่งๆ วธิกีารวเิคราะหค์วาม
เป็นไปไดแ้ละการนําแผนงานการบรหิารโครงการไปปฏบัิตริะบบการควบคมุประเภทตา่งๆ อาท ิการควบคมุโดยงบประมาณ การควบคมุสนิคา้
คงเหลอื การควบคมุตน้ทนุ การควบคมุและตรวจสอบการจัดการ การใชร้ะบบขอ้มลูเพือ่การจัดการมาใชใ้นระบบการวางแผนและควบคมุ ตลอดจน
ศกึษาเทคนคิ วธิกีารและแนวคดิใหม่ๆ  เกีย่วกับระบบการวางแผนและควบคมุงานบรหิาร 
 
96101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 
 Introduction to Computer  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักการทํางานเบือ้งตน้ของฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรข์องระบบคอมพวิเตอร ์

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักการประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอรแ์ละสามารถนําคอมพวิเตอรไ์ปใชง้านดา้นตา่งๆ  
     ทีเ่ป็นงานพืน้ฐานของการใชค้อมพวิเตอร ์
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกับโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละสามารถเลอืกใชโ้ปรแกรมสําเร็จรปูทีเ่ป็นประโยชนต์อ่วชิาชพี ของตนเอง 
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 คําอธบิายชุดวชิา  
   ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับสว่นประกอบทีสํ่าคัญและขัน้ตอนการทํางานของคอมพวิเตอร ์หลักการใชเ้ลขรหัสแบบตา่งๆ ลักษณะ
ของขอ้มลูและแฟ้มขอ้มลู ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรช์นดิตา่งๆ หลักการประมวลขอ้มลูดว้ย
คอมพวิเตอร ์ขัน้ตอนการประมวลผล การกําหนดกระบวนการประมวลผล และการออกแบบวธิปีฏบัิตกิารของระบบงาน การใชค้อมพวิเตอร์
ทํางานในธุรกจิ งานวางแผนและตัดสนิใจ และการใชค้อมพวิเตอรทํ์างานในสํานักงาน ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
หลักการเขยีนโปรแกรม ความรูเ้กีย่วกับโปรแกรมสําเร็จรปู การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรปูเพือ่บรหิารฐานขอ้มลู 
 
96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสํิาหรบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (6 หนว่ยกติ) 
 Mathematics and Statistics for Science and Technology  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับคณติศาสตรอ์ันเป็นปัจจัยสําคัญหนึง่ในการทําความเขา้ใจตอ่ชดุวชิาตา่งๆ ทาง

 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีต่อ้งศกึษาในภายหลัง 
2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสถติ ิและสามารถนําความรู ้ความเขา้ใจนีไ้ปใชทํ้าความเขา้ใจตอ่ชดุวชิาตา่งๆ ทาง
 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีต่อ้งศกึษาในภายหลัง 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ตรรกศาสตร ์เซต ระบบจํานวนจรงิ เรขาคณิตวเิคราะห ์ความสัมพันธ ์ฟังกช์นั ลําดับ อนุกรม ฟังกช์นัพชีคณติฟังกช์นัอดสิัย  
เมทรกิซ ์ดเีทอรม์นัินท ์เวกเตอร ์อนุพันธ ์อนิทกิรัล การเรยีงสับเปลีย่น การจัดหมู่ ความน่าจะเป็น ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับสถติศิาสตรแ์ละ 
สถติพิรรณา การแจกแจงตัวแปรสุม่ สถติศิาสตรอ์งิพารามเิตอรเ์บือ้งตน้ สถติศิาสตรไ์มอ่งิพารามเิตอรเ์บือ้งตน้ การวเิคราะหส์หสัมพันธ ์ 
การถดถอยเชงิเสน้อย่างง่าย และการประยกุตใ์ชค้ณติศาสตรแ์ละสถติทิางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 
96304 การสือ่สารขอ้มลูและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Data Communications and Networking  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการสือ่สารขอ้มลู องคป์ระกอบของการสือ่สารขอ้มลู 

2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการและเกดิแนวคดิเกีย่วกับการสือ่สารขอ้มลูในรปูแบบต่างๆ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถใชร้ะบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เป็นเครือ่งมอืในการสือ่สารขอ้มลู 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิเบือ้งตน้เกีย่วกับการสือ่สารขอ้มลู ฮารด์แวรสํ์าหรับการสือ่สาร ชอ่งสัญญาณ สือ่และอปุกรณ์ในการสือ่สาร การรับสง่
ขอ้มลูและโพรโทคอล ซอฟตแ์วรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับการสือ่สารขอ้มลู การสือ่สารแบบไรส้าย ความรูเ้กีย่วกับระบบเครอืข่ายเบือ้งตน้ ระบบเครอืขา่ย
ทอ้งถิน่ ระบบเครอืข่ายแวน ระบบเครอืขา่ยแมน ระบบเครอืข่ายอืน่ๆ ระบบอนิเทอรเ์น็ต ระบบอนิทราเน็ต ระบบเอ็กซท์ราเน็ต รวมทัง้จัดระบบ
เครอืขา่ยและความปลอดภัยของขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการสือ่สารขอ้มลูทางธุรกจิ 
 
96305 เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานธรุกจิดา้นพณชิยกรรม (6 หนว่ยกติ) 
 Information Technology in Commercial Business  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหรู้จั้กบทบาททั่วๆ ไปของเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองคก์ารตัง้แตบ่ทบาททีส่ามารถชว่ยในการปฏบัิตงิานของเจา้หนา้ที่

 ระดับปฏบัิตจินถงึเจา้หนา้ทีร่ะดับบรหิารเพือ่การควบคุมการดําเนนิงานและการวางแผน 
2.  เพือ่ใหส้ามารถกําหนดแนวทางการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ประโยชนใ์นดา้นการควบคมุการดําเนนิการธุรกจิ 
3.  เพือ่ใหส้ามารถจัดระบบขอ้มลูทางพณชิยกรรมเพือ่ชว่ยเหลอืงานดา้นการวางแผนทางธุรกจิ 
4.  เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจในการนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชใ้นงานธุรกจิ  

 คําอธบิายชุดวชิา  
   บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองคก์ารธุรกจิ แยกเป็นงานปฏบัิตกิารทางพณชิยกรรม การควบคมุ การดําเนนิการ และ 
การวางแผน แนวคดิของการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาชว่ยใหก้ารปฏบัิตงิานของเจา้หนา้ที ่ระดับปฏบัิตใินธรุกจิประเภทตา่ง  ๆตลอดจนธุรกจิ
ประเภทซือ้มาขายไปประเภทบรกิาร และธุรกจิประเภทขายสง่ แนวทางกําหนดการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยสีารสนเทศในธุรกจิตัง้แต ่
งานดา้นบัญช ีงานดา้นการพนักงาน งานดา้นการจัดซือ้ และงานดา้นการผลติ บทบาทของระบบสารสนเทศในการชว่ยผูบ้รหิารระดับสงู
เกีย่วกับดา้นกําหนดยทุธวธิแีละกลยทุธ ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพัฒนาธุรกจิแนวใหม ่เพือ่ใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบดา้นการแขง่ขัน 
 
96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละการควบคมุภายใน (6 หนว่ยกติ) 
 Computer Systems Auditing and Internal Control  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับประเภทและขอบเขตของการควบคมุภายใน และการตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอร ์

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับบทบาทและผลกระทบของคอมพวิเตอรท์ีม่ตีอ่การควบคมุภายในและการตรวจสอบ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจเทคนคิการควบคมุภายในและเทคนคิการตรวจสอบทีด่ ี
4.  เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิเกีย่วกับวธิกีารสรา้งระบบตรวจสอบผา่นคอมพวิเตอร ์
5.  เพือ่มคีวามรูค้วามสามารถในการวางแผน ควบคมุงาน ตดิตาม และประเมนิผลระบบงานคอมพวิเตอรไ์ดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 
 คําอธบิายชุดวชิา  
   ประเภทและขอบเขตของการควบคมุภายในและการตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอร ์บทบาทและผลกระทบของการใช ้
คอมพวิเตอรท์ีม่ตีอ่การควบคมุภายในและการตรวจสอบ ระเบยีบวธิกีารควบคมุภายในทีด่ ีการควบคมุการจัดการ การควบคมุการพัฒนาระบบงาน 
การควบคมุระบบงานคอมพวิเตอร ์การควบคมุเกีย่วกับความปลอดภัยของระบบงานคอมพวิเตอร ์ระเบยีบวธิกีารทางการตรวจสอบ เครือ่งมอื
และเทคนคิทีใ่ชใ้นการตรวจสอบมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในระบบงานคอมพวิเตอร ์วธิกีารสรา้งระบบตรวจสอบผ่านคอมพวิเตอร ์  
วธิป้ีองกันการทจุรติ และวธิกีารป้องกันความเสยีหายจากคอมพวิเตอร ์ตลอดจนการเตรยีมตัวและการพัฒนาบคุลากร และกรณีศกึษา 
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96405 ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจทางธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 
 Business Decision Support Systems  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นกระบวนการตัดสนิใจในธุรกจิ 

2.  เพือ่ใหส้ามารถใชร้ะบบสารสนเทศเพือ่ประโยชนใ์นการสนับสนุนการตัดสนิใจทางธุรกจิ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นดา้นเทคนคิและการจัดระบบสารสนเทศเพือ่การตัดสนิใจทางธุรกจิ 
4.  เพือ่ใหรู้ห้ลักการและเกดิแนวคดิเกีย่วกับแบบจําลองทางธุรกจิ เพือ่ใชศ้กึษาสถานการณ์ในรปูแบบต่างๆ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ความหมายและองคป์ระกอบของการตัดสนิใจทางธุรกจิ การใชร้ะบบสารสนเทศเพือ่ประโยชนใ์นการสนับสนุนการตัดสนิใจทางธุรกจิ  
การพัฒนาและออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสนิใจทางธุรกจิ เทคนคิการจัดระบบสารสนเทศ การใชคุ้ณสมบัตขิองระบบฐานขอ้มลู  
การสรา้งระบบฐานขอ้มลูทางธุรกจิ การทําธุรกจิแบบอัจฉรยิะ การจัดทําคลังขอ้มลูทางธุรกจิ เทคนคิในการทําเหมอืงขอ้มลูเพือ่คน้หา
ความรูใ้หม่ การจัดการและการประเมนิผลการดําเนนิการทางธุรกจิ กรณีศกึษาเกีย่วกับการใชแ้ละการสรา้งแบบจําลองและคลังขอ้มลู 
เพือ่ใชใ้นการตัดสนิใจทางธุรกจิ 
 
96407 การพฒันาระบบสารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 
 Information Systems Development  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลักการ ทฤษฎ ีและเทคนคิดา้นการพัฒนาระบบสารสนเทศสูภ่าคปฏบัิตไิดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวางแผน ควบคมุตดิตาม และประเมนิผลระบบสารสนเทศทีไ่ดพั้ฒนามาแลว้ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   การประมวลผลขอ้มลูทางธุรกจิดว้ยคอมพวิเตอร ์วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิออปเจ็กต ์
การศกึษาความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ระเบยีบวธิกีารและเทคนคิทีใ่ชว้เิคราะหร์ะบบสารสนเทศ การวเิคราะหค์่าใชจ้่าย การวเิคราะหค์วาม
ตอ้งการใชข้อ้มลู ระเบยีบวธิกีารและเทคนคิทีใ่ชอ้อกแบบระบบสารสนเทศ รวมทัง้เทคนคิการทําตน้แบบ  แนวทางในการพัฒนาและทดสอบ
ชดุโปรแกรมคําสั่ง การจัดทําเอกสาร การตดิตัง้และการบํารงุรักษาระบบสารสนเทศ การตดิตามและประเมนิผลระบบสารสนเทศ 
 
96408 การจดัการระบบฐานขอ้มลู (6 หนว่ยกติ) 
 Database Systems Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับขอ้มลู สารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู 

2.  เพือ่ใหม้ทีักษะในการจัดการฐานขอ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกับสภาพองคก์าร 
3.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการบรหิาร และการจัดการฐานขอ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ความหมายของระบบฐานขอ้มลู คณุสมบัตแิละโครงสรา้งของระบบฐานขอ้มลู แบบจําลองของขอ้มลู โครงสรา้งทางตรรกภาพ
และกายภาพของฐานขอ้มลู การจัดการขอ้มลูและคน้คนืขอ้มูล การควบคมุและรักษาความปลอดภัยของฐานขอ้มลู พจนานุกรมขอ้มลู รณีศกึษา 
และสถานการณ์จําลองเกีย่วกับการใชป้ระโยชนข์องฐานขอ้มลู 

 
96410 เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรบัการบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจดัการ (6 หนว่ยกติ) 
 Information Technology for Accounting and Managerial Accounting  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเรือ่งตน้ทนุ จุดคุม้ทนุ และการงบประมาณ เพือ่การวางแผน การควบคมุ และการตัดสนิใจ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการวเิคราะหข์อ้มลูทางการบัญชเีพือ่การจัดการ 
4.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับการบัญชกีารเงนิและการบัญชเีพือ่การจัดการ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ความรูเ้กีย่วกับระบบสารสนเทศทางการบัญช ีระบบยอ่ยต่างๆ ภายในระบบสารสนเทศทางการบัญช ีความรูเ้กีย่วกับตน้ทนุ 
จุดคุม้ทนุ และการงบประมาณเพือ่การวางแผน การควบคมุ และการตัดสนิใจ การวเิคราะหข์อ้มลูทางการบัญชเีพือ่การจัดการ การประยกุต์
เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การวางแผน ควบคมุ และสนับสนุนการตัดสนิใจทางการบัญชกีารเงนิและการบัญชเีพือ่การจัดการ 
 
96411 ระบบสารสนเทศและการจดัการความรู ้ (6 หนว่ยกติ) 
 Information System and Knowledge Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับระบบสารสนเทศในการบรหิารงานระดับต่างๆ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการกําหนดนโยบาย การวางแผน การบรหิารและจัดการระบบสารสนเทศเชงิกลยทุธ ์
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความรูข้ององคก์าร กระบวนการจัดการความรู ้การพัฒนาระบบจัดการความรู ้ การสรา้ง
 องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้
4.  เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิในการนําเทคโนโลยสีมัยใหมม่าใชใ้นการจัดการสารสนเทศและความรู ้

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ความหมาย ววัิฒนาการ และบทบาทของระบบสารสนเทศในองคก์าร ประเภทของระบบสารสนเทศทีใ่ชใ้นธุรกจิ การกําหนด
นโยบาย การวางแผน การวเิคราะห ์และการควบคมุการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศธุรกจิและระบบสารสนเทศเชงิกลยทุธ ์การประเมนิความคุม้คา่
ของระบบสารสนเทศ กรณีศกึษาเกีย่วกับระบบสารสนเทศทางธุรกจิและระบบสารสนเทศเชงิกลยทุธ ์แนวคดิทั่วไปเกีย่วกับความรู ้ประเภท
ของความรู ้กระบวนการจัดการความรู ้การวเิคราะห ์การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการความรู ้การสรา้งองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้การประยกุตใ์ช ้
หรอืกรณีศกึษาเกีย่วกับการจัดการความรู ้
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96412 การบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 
 Information Technology Project Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับโครงการ และการบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการบรหิารทรัพยากรของโครงการ ขอบเขตของโครงการ คุณภาพของโครงการ และ 
 ความเสีย่งของโครงการ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกระบวนการการใชเ้ครือ่งมอื และเทคนคิสําหรับการบรหิารโครงการ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ความหมายของโครงการ วงจรชวีติของโครงการ ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
แนวทางในการบรหิารทรัพยากรของโครงการ การบรหิารขอบเขตของโครงการ การบรหิารคณุภาพของโครงการ การบรหิารความเสีย่ง 
ของโครงการ กระบวนการ เครือ่งมอื และเทคนคิสําหรับการบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ กรณีศกึษาการบรหิารโครงการ 
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
96413 การออกแบบและพฒันาเว็บ (6 หนว่ยกติ) 
 Web Design and Development  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับเว็บและเขา้ใจประโยชนข์องการนําเว็บมาใชใ้นธุรกจิ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักการ เทคนคิ และเครือ่งมอื สําหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บ 
3.  เพือ่ใหม้ทีักษะในการออกแบบและพัฒนาเว็บไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะกับลักษณะของธุรกจิ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   โครงสรา้งของเวลิดไ์วดเ์ว็บ  บรกิารต่างๆ ของผูใ้หบ้รกิารเว็บ หลักการ เทคนคิ และเครือ่งมอื สําหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บ 
ระบบฐานขอ้มลูบนเว็บ การโปรแกรมสําหรับการสรา้งเว็บ การออกแบบเว็บโดยใชส้ือ่ประสม การออกแบบภาพกราฟิกและภาพเคลือ่นไหว 
ระบบงานประยกุตบ์นอนิเทอรเ์น็ตและเวลิดไ์วดเ์ว็บ 
 
96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Computer Programming  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละทักษะเกีย่วกับกระบวนการ วธิกีาร เทคนคิและเทคโนโลยทีีท่ันสมัยสําหรับการเขยีนโปรแกรม 
3.  เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจและสามารถเขยีนโปรแกรมไปใชป้ระโยชนใ์นงานธุรกจิ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิเกีย่วกับออปเจ็กตอ์อเรยีนเต็ดหรอืเชงิวัตถ ุตรรกะในการแกปั้ญหาและอัลกอรธิมึ การวเิคราะหปั์ญหาในเชงิวัตถุ 
หลักการเขยีนโปรแกรมเชงิวัตถ ุขัน้ตอนการวางแผนวเิคราะห ์การเขยีนผังงาน โดยใชภ้าษายเูอ็มแอล การออกแบบ การพัฒนา  
การทดสอบ และการตดิตัง้โปรแกรม เครือ่งมอืในการพัฒนาโปรแกรม การจัดทําเอกสารคูม่อืโปรแกรม 

 
97101 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการพมิพ ์ (6 หนว่ยกติ) 
 General Studies in Printing  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหรู้ป้ระวัตคิวามเป็นมาของการพมิพแ์ละวัสดทุีเ่กีย่วขอ้งกับการพมิพ ์

2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการพืน้ฐานของระบบการพมิพท์ีใ่ชก้ันอยูโ่ดยทั่วไป 
3.  เพือ่ใหส้ามารถอธบิายเทคนคิการเลอืกใชร้ะบบการพมิพส์ิง่พมิพต์า่งๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
4.  เพือ่ใหรู้จั้กและเขา้ใจธรรมชาตแิละคณุสมบัตขิองวัสดทุีใ่ชใ้นการพมิพ ์
5.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการพมิพ ์ธุรกจิการพมิพแ์ละอตุสาหกรรมการพมิพท์ั่วไป 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   การพมิพแ์ละววัิฒนาการของการพมิพ ์ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบัน วัสดใุชพ้มิพ ์หมกึพมิพ ์ความรูเ้กีย่วกับกระบวนการผลติ 
สิง่พมิพ ์ตัง้แต่งานกอ่นกระบวนการพมิพแ์ละงานในกระบวนการพมิพ ์ประกอบดว้ยงานกอ่นพมิพ ์งานพมิพด์ว้ยการพมิพร์ะบบต่างๆ ในดา้น
หลักการพมิพ ์วธิกีารพมิพ ์แมพ่มิพ ์เครือ่งพมิพ ์และสิง่พมิพท์ีผ่ลติได ้งานหลังพมิพ ์เทคโนโลยสีารสนเทศในอตุสาหกรรมการพมิพ ์ 
ธุรกจิการจัดพมิพแ์ละธุรกจิการพมิพ ์การจัดการทางการพมิพ ์อตุสาหกรรมการพมิพไ์ทย กฎหมายและระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
97103 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบับรรจภุณัฑ ์ (6 หนว่ยกติ) 
 General Studies in Packaging  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการบรรจุภัณฑ ์

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในประเภทของบรรจุภัณฑ ์
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการผลติบรรจุภัณฑ ์
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสิง่แวดลอ้มและกฎหมายและขอ้บังคับตา่งๆ เกีย่วกับบรรจุภัณฑ ์

 คําอธบิายชุดวชิา  
 หลักการบรรจุภณัฑ ์ประเภทบรรจภุณัฑต์ามชนดิของวัสด ุไดแ้ก ่บรรจภุณัฑก์ระดาษ บรรจภุัณฑพ์ลาสตกิ บรรจุภัณฑโ์ลหะ  
บรรจุภัณฑแ์กว้ ลักษณะโครงสรา้งของบรรจุภณัฑป์ระเภทตา่งๆ กระบวนการผลติบรรจภุัณฑ ์ตัง้แตก่ารพัฒนาบรรจุภัณฑ ์ประกอบดว้ย 
การออกแบบโครงสรา้ง การออกแบบกราฟิก การพมิพ ์การขึน้รปู การบรรจขุองเหลวของแหง้ การปิดผนกึ และหน่วยขนสง่ในการกระจายสนิคา้  
ผลของบรรจภุัณฑต์อ่สิง่แวดลอ้ม และกฎหมายและขอ้บังคับตา่งๆ ทีเ่กีย่วกับบรรจุภณัฑ ์
 
97210 คณติศาสตรป์ระยกุตสํ์าหรบัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 
 Applied Mathematics for Industrial Technology  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในดา้นคณติศาสตรช์ัน้สงูทีเ่กีย่วขอ้งกับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

2.  เพือ่ใหส้ามารถนําความรูด้า้นคณติศาสตรช์ัน้สงูไปใชใ้นการศกึษาเนือ้หาในชดุวชิาตา่ง  ๆทางเทคโนโลยอีตุสาหกรรมตอ่ไป 
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 คําอธบิายชุดวชิา  
   อนุพันธย์อ่ยและการประยกุต ์การอนิทกิรัลสองชัน้และสามชัน้และการประยกุต ์อนุกรมกําลัง อนุกรมเทเลอร ์ 
อนุกรมแมคคลอรนี  
 
97211 กลศาสตรสํ์าหรบัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 
 Mechanics for Industrial Technology   
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลักการของสถติยศาสตร ์และพลศาสตรท์ีเ่กีย่วกับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลักการทางกลศาสตรเ์ครือ่งจักรกลในเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
3.  เพือ่ใหส้ามารถนําความรูด้า้นกลศาสตรไ์ปใชใ้นการศกึษาเนือ้หาในชดุวชิาตา่งๆ ทางเทคโนโลยอีุตสาหกรรมตอ่ไป 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   หลักการพืน้ฐานของสถติยศาสตร ์ระบบแรง แรงลัพธ ์และโมเมนตลั์พธ ์สมดุล ความเสยีดทาน หลักการงานสมมต ิเสถยีรภาพ 
หลักการพืน้ฐานของพลศาสตร ์กฎการเคลือ่นทีข่องนวิตัน คนีีเมตกิของอนุภาค พลศาสตรข์องอนุภาค การหาสมการเคลือ่นทีด่ว้ยกฎขอ้ทีส่อง
ของนวิตัน วธิพีลังงาน และวธิโีมเมนตัม คนีเีมตกิของวัตถเุกร็งในการเคลือ่นทีใ่นระนาบและการเคลือ่นทีท่ั่วไป กลไกแบบตา่งๆ การวเิคราะห ์
การขจัด  ความเร็วและความเรง่ในเครือ่งจักรกล การสังเคราะหช์ ิน้สว่นกลไก การวเิคราะหแ์รงสถติและแรงทางพลศาสตรท์ีเ่กดิขึน้ในกลไก   
การถว่งสมดลุของมวลและมวลเคลือ่นทีก่ลับไปมา เฟืองและขบวนเฟือง กลศาสตรข์องไหล 
 
97212 เศรษฐศาสตรป์ระยกุตใ์นอตุสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 
 Applied Industrial Economics  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับเศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการนําหลักการตา่งๆ ของเศรษฐศาสตรจ์ุลภาคมาประยกุตใ์ชก้ับการจัดการทางธุรกจิ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแหลง่ทีตั่ง้อตุสาหกรรม การพัฒนาและการสรา้งขดีความสามารถการแขง่ขันของ 
     อตุสาหกรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ความหมายและลักษณะของวชิาเศรษฐศาสตร ์ความสัมพันธข์องวชิาเศรษฐศาสตรก์ับการดําเนนิธุรกจิและอตุสาหกรรม  
อปุสงค ์อปุทาน และดลุยภาพของตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การผลติและตน้ทนุการผลติ ทฤษฎหีน่วยผลติ ตน้ทนุธุรกรรม โครงสรา้ง
ตลาด พฤตกิรรมการแขง่ขัน และการดําเนนิงานของหน่วยธุรกจิ การวเิคราะหแ์ละการพยากรณ์อปุสงค ์การตัง้ราคา การวเิคราะหโ์ครงการ
ลงทนุทางธุรกจิ การตัดสนิใจภายใตค้วามเสีย่งและความไม่แน่นอน การวเิคราะหภ์าวะเศรษฐกจิเพือ่การตัดสนิใจ การประยกุตห์ลักการ
ตัดสนิใจในทางธุรกจิ ทฤษฎแีหลง่ทีตั่ง้อตุสาหกรรม เครอืขา่ยวสิาหกจิ ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การพัฒนาอตุสาหกรรม และการสรา้งขดี
ความสามารถการแขง่ขันของอตุสาหกรรมในเชงิเศรษฐกจิอตุสาหกรรมในโลกไรพ้รมแดน 
 
97213 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักระบวนการผลติและเทคนคิการผลติ (6 หนว่ยกติ) 
 Introduction to Manufacturing Processes and Techniques  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการของกระบวนการผลติพืน้ฐานของอตุสาหกรรม 

2.  เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใชก้ระบวนการ อปุกรณ์การผลติ  ระบบการผลติ และระบบการควบคมุการผลติไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการของเทคนคิการผลติพืน้ฐานของอตุสาหกรรม 
4.  เพือ่ใหรู้อ้งคป์ระกอบของระบบการผลติ 
5.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการเขยีนและวธิกีารอา่นแบบทางวศิวกรรม 
6.  เพือ่ใหรู้ช้นดิและลักษณะสมบัต ิรวมทัง้การใชง้านของวัสดตุา่งๆ ทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   หลักการกรรมวธิกีารผลติพืน้ฐาน ความรูเ้กีย่วกับระบบการผลติในอุตสาหกรรม รวมทัง้เครือ่งมอืและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นระบบ 
การผลติ ระบบไฟฟ้า ระบบกลไก ระบบไฮดรอลกิ และระบบนวิเมตกิ เทคนคิการผลติเบือ้งตน้ และความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับระบบควบคมุ
การผลติ หลักการเลอืกใชก้ระบวนการ อปุกรณ์การผลติ เทคนคิการผลติ และระบบควบคมุการผลติทีเ่หมาะสม หลักการเขยีนและ 
อา่นภาพฉาย มาตรฐานการเขยีนแบบของไทยและสากล การอา่นแบบภาพประกอบและภาพแยกชิน้ การใหข้อ้มลูทางดา้นขนาด และ
ขอ้มลูทางดา้นเทคโนโลยลีงในแบบงาน พกิัดความคลาดเคลือ่นในทางปฏบัิต ิลักษณะสมบัตแิละการใชง้านของวัสดปุระเภทโลหะ 
ทีสํ่าคัญบางชนดิ และลักษณะสมบัตขิองวัสดปุระเภทอโลหะทีสํ่าคัญการเลอืกใชวั้สดใุหป้ระหยัดและเหมาะสมกับงาน 
 
97214 วสัดทุางการพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Printing and Packaging Materials  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับวัสดุประเภทต่างๆ ทีใ่ชใ้นการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ ์

2.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการเลอืกใชป้ระเภทของวัสดทุางการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑท์ีเ่หมาะสมกับการนําไปใชง้าน 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสมบัตขิองวัสดุเพือ่ใชใ้นการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ ์
4.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวเิคราะหปั์ญหาทางการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑอ์ันเนือ่งมาจากวัสดทุางการพมิพ ์
 และบรรจภุัณฑ ์  

 คําอธบิายชุดวชิา  
ความรูเ้กีย่วกับองคป์ระกอบ ประเภท มาตรฐาน กระบวนการผลติ สมบัตขิองของวัสดทุางการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑป์ระเภท

ตา่งๆ ไดแ้ก ่แมพ่มิพ ์วัสดใุชพ้มิพ ์หมกึพมิพ ์วัสดสํุาหรับงานหลังพมิพ ์และวัสดอุนืๆทีใ่ชใ้นการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ ์การรูจั้กเลอืกใช ้
ประเภทของวัสดทุางการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑท์ีเ่หมาะสมกับการนําไปใชง้าน การวเิคราะหปั์ญหาทีเ่กดิในการพมิพแ์ละการใชง้านบรรจภุัณฑ ์
อันเนือ่งมาจากวัสดทุางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์และวธิแีกไ้ข 
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97215 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Science and Technology in Printing and Packaging  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกับการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ ์ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการนําความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชนใ์นดา้นการพมิพ ์
และบรรจภุัณฑ ์

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับปัจจัยสิง่แวดลอ้มทีม่ตี่อการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ ์
 คําอธบิายชุดวชิา  

ความรูเ้บือ้งตน้ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกับการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ ์ความรูท้างเคม ีโฟโตเคม ีแสง 
กลศาสตร ์อเิล็กทรอนกิส ์และชวีวทิยา เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกับการพมิพแ์ละบรรจุภัณฎว์ทิยาศาสตรท์างภาพและการประยกุตใ์ช ้
ในทางการพมิพ ์ตลอดจนปัจจัยสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลตอ่การพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์และผลกระทบจากอตุสาหกรรมการพมิพแ์ละบรรจุภณัฑท์ีม่ผีล 
ตอ่สางแวดลอ้ม พรอ้มทัง้กระบวนการบําบัดมลภาวะ 

 
97216 เทคโนโลยกีระบวนการพมิพ ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Printing Process Technology  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับเทคโนโลยกีารกระบวนการพมิพร์ะบบตา่งๆ 

2.  เพือ่ใหม้สีามารถวเิคราะหปั์ญหาทีเ่กดิในกระบวนการพมิพร์ะบบต่างๆ รวมทัง้แนวทางในการแกไ้ขปั้ญหา 
 คําอธบิายชุดวชิา  

ความรูเ้กีย่วกับหลักการพมิพ ์เทคนคิการพมิพ ์เทคโนโลยกีารพมิพต์า่งๆ กระบวนการพมิพพ์ืน้นูน ไดแ้ก ่การพมิพเ์ลตเตอร์
เพสสแ์ละเฟล็กโซกราฟี กระบวนการพมิพพ์ืน้ราบ ไดแ้ก่ การพมิพอ์อฟเซตลโิทกราฟี กระบวนการพมิพพ์ืน้ลกึ ไดแ้ก ่การพมิพอ์นิทาลโย 
การพมิพก์ราวัวร ์และการพมิพแ์พด กระบวนการพมิพพ์ืน้ฉล ุไดแ้ก ่การพมิพป์รไุขและการพมิพส์กรนิ กระบวนการพมิพไ์รแ้รงกด ไดแ้ก ่
การพมิพพ์น่หมกึ การพมิพอ์เิล็กโทรโฟกราฟฟี และกานพมิพด์ว้ยความรอ้น รวมทั่งความรูเ้กีย่วกับเทคโนโลยเีครือ่งพมิพ ์การใชเ้ครอิงพมิพ์
ระบบตา่งๆ ตลอดจนปัญหาทีเ่กดิในกระบวนการพมิพดั์งกล่าวพรอ้มวธิแีกไ้ข รวมทัง้การฝึกปฏบัิตเิสรมิทักษะ 

 
97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคมุทางการผลติในอตุสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 
 Technology for Production Planning and Control in Industry  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจระบบการผลติแบบยดืหยุน่ 

2.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชร้ะบบการวางแผนความตอ้งการวัสด ุ 
3.  เพือ่ใหส้ามารถเชือ่มโยงการตัดสนิใจระบบการวางแผนทรัพยากรการผลติ  
4.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการและการประยกุตใ์ชปั้ญญาประดษิฐท์างอตุสาหกรรม  
5.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการการจัดการเทคโนโลยรีะบบการผลติ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   การนําเทคโนโลยอีัตโนมัตทิางการผลติมาประยกุตใ์ชใ้นการวางแผน และควบคมุการผลติอันประกอบดว้ยระบบการผลติ 
แบบยดืหยุน่ ระบบการวางแผนความตอ้งการวัสด ุและระบบการวางแผนทรัพยากรการผลติ นอกจากนียั้งศกึษาถงึปัญญาประดษิฐ ์
ทางอตุสาหกรรม และการจัดการเทคโนโลย ี

 
97315 เครือ่งมอื เครือ่งจกัร วสัด ุและการบํารงุรกัษาในอตุสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 
 Tools, Machines, Materials and Maintenance in Industry  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับเครือ่งมอืในอตุสาหกรรมการผลติ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับเครือ่งจักรในอตุสาหกรรมการผลติ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับวัสดใุนอตุสาหกรรมการผลติ 
4.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะห ์เลอืกใชแ้ละบํารงุรักษาเครือ่งมอืและเครือ่งจักรไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 คําอธบิายชุดวชิา  
    พืน้ฐานทั่วไปเกีย่วกับเครือ่งมอืกลตัดโลหะตา่ง  ๆและระบบจับยดึชิน้งาน ทฤษฎเีกีย่วกับการตัดเฉือนโลหะ การเคลือ่นทีตั่ดเฉอืน 
และการใชง้าน แรงทีใ่ชใ้นการตัดเฉือน อณุหภมูขิองเศษโลหะและมดี ลักษณะของเศษโลหะ การสกึหรอ การสกึกรอ่นของมดี  
ความละเอยีดของผวิงาน และการวัดละเอยีด การหลอ่ลืน่และการหลอ่เย็นเครือ่งมอืกล การใชเ้ครือ่งมอือยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ
สงูสดุ การวเิคราะหเ์พือ่หารูปแบบชิน้สว่นเครือ่งมอื เครือ่งจักรแบบต่างๆ ตามหนา้ทีท่ีกํ่าหนด ทฤษฎพีืน้ฐานเกีย่วกับความแข็งแรงของวัสดุ  
และคณุสมบัตเิชงิกลของวัสดทุางวศิวกรรม การคํานวณชิน้ส่วนต่างๆ ทีเ่ป็นองคป์ระกอบสําคัญในเครือ่งจักร การกําหนดวัสดตุลอดจน 
การกําหนดคณุภาพผวิงาน และพกิัดความเผือ่ วัสดทุีสํ่าคัญในการผลติทางอตุสาหกรรม การพัฒนาวัสด ุคณุสมบัตขิองวัสด ุ 
การเลอืกใช ้และเทคโนโลยใีหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกับวัสด ุ การบํารงุรักษาในการผลติทางอตุสาหกรรม 
 
97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภณัฑแ์ละกระบวนการผลติในอตุสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 
 Technology for Product and Process  Design  in Industry  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการนําคอมพวิเตอรช์ว่ยในการออกแบบ 

2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการใชเ้ทคโนโลยกีารจัดกลุม่ 
3.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการและสามารถเลอืกใชค้อมพวิเตอรช์ว่ยในการวางแผนกระบวนการผลติ 
4.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการทํางานของเครือ่งจักรกลควบคมุเชงิตัวเลข 
5.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการและการประยกุตใ์ชหุ้น่ยนต ์(Robot)ในอตุสาหกรรมการผลติ 
6.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการขนถา่ยวัสดแุละชิน้สว่นอยา่งอัตโนมัต ิ

 คําอธบิายชุดวชิา  
    เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติ และเทคโนโลยอีัตโนมัตใินการผลติ เทคโนโลยใีนการออกแบบ
ผลติภัณฑแ์ละกระบวนการ ไดแ้ก ่คอมพวิเตอรช์ว่ยการออกแบบ เทคโนโลยกีารจัดกลุม่ และคอมพวิเตอรช์ว่ยในการวางแผนกระบวน 
การผลติ และเทคโนโลยอีัตโนมัตใินการผลติ ไดแ้ก่ เครือ่งจักรกลควบคมุเชงิตัวเลข หุน่ยนต ์และเทคโนโลยขีนถา่ยวัสดอุัตโนมัต ิ
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97317 ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมตัทิางการผลติในอตุสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 
 Information Systems and Automation for Production in Industry  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการและสามารถเลอืกใชร้ะบบสารสนเทศทางอตุสาหกรรม 

2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการและสามารถเลอืกใชร้ะบบอัตโนมัตใินการผลติ 
 คําอธบิายชุดวชิา  
  ภาพรวมและชนดิของระบบสารสนเทศ โครงสรา้งของระบบสารสนเทศทางอตุสาหกรรม การจัดการระบบสารสนเทศทาง
อตุสาหกรรม การจําลองแบบขอ้มูล สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์เครือ่งมอืและโปรแกรมในการพัฒนาระบบสารสนเทศในอตุสาหกรรม 
เทคโนโลยดีา้นการสือ่สารและเครอืขา่ยขอ้มลู การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศในอตุสาหกรรม การทดสอบ การนําไปใช ้และ 
การบํารงุรักษาระบบสารสนเทศในอตุสาหกรรม ภาพรวมของระบบอัตโนมัต ิสว่นประกอบและการประยกุตใ์ชง้านในการผลติเบือ้งตน้  
ความรูเ้บือ้งตน้ของการวัดพืน้ฐานและการประยกุตใ์ชง้าน การวัดอณุหภมู ิการวัดแรงดัน การวัดการไหล การวัดระดับเซนเซอรแ์ละ 
ทรานสตวิเซอร ์ชนดิของอุปกรณ์ทํางานในระบบควบคุม มอเตอรเ์อซ ีมอเตอรเ์ซอรโ์ว ชนดิของอปุกรณ์สือ่สารในระบบอัตโนมัต ิ 
การประยกุตใ์ชไ้มโครคอมพวิเตอรใ์นการควบคมุกระบวนการผลติตัวควบคมุแบบโปรแกรมได ้และการเขยีนโปรแกรมควบคมุพืน้ฐาน 
และการประยกุตใ์ชหุ้น่ยนตอ์ตุสาหกรรม 
 
97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Printing and Packaging Design  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการออกแบบ 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการพัฒนาและออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ ์
3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการออกแบบสิง่พมิพแ์ละบรรจุภัณฑป์ระเภทตา่งๆ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
หลักการออกแบบ การออกแบบทางการพมิพท์ีส่ัมพันธก์ับระบบการพมิพ ์การออกแบบตัวอกัษรกราฟิก ส ีการออกแบบสิง่พมิพท์ั่วไป

และบรรจุภัณฑ ์การออกแบบโครงสรา้งบรรจุภัณฎฑ ์กระบวนการพัฒนาและออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ ์ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ ์การพัฒนาตน้แบบบรรจุภัณฑ ์การออกแบบบรรจุภัณฑป์ระเภทตา่งๆ ประกอบดว้ยการออกแบบ
กลอ่ง ขวด ซอง ถุง กระป๋อง หลอด ฝา ถาด บรรจุภัณฑก์ารด์ และฉลากสนิคา้แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑอ์าหาร บรรจุภัณฑส์นิคา้อปุโภค 
บรรจุภัณฑย์าและเครือ่งสําอาง การออกแบบบรรจุภัณฑเ์พือ่สิง่แวดลอ้ม กฎหมายและขอ้บังคับต่างๆ ทีเ่กีย่วกับบรรจุภัณฑ ์รวมทัง้การฝึก
ปฏบัิตเิสรมิทักษะ 

 
97326 อตุสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรปูเบือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 
 Fundamentals of Food and Agro-Processing Industry  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการเบือ้งตน้เกีย่วกับอตุสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับผลติภัณฑอ์าหารและผลติภัณฑเ์กษตรแปรรปูประเภทตา่งๆ 
 คําอธบิายชุดวชิา  
  แนวคดิเกีย่วกับอตุสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ผลติภัณฑอ์าหารจําพวกธัญชาต ิน้ํามันและไขมัน ผักและผลไม ้ 
พชืตระกลูถั่ว ชา กาแฟ โกโก ้มันสําปะหลัง พชืหัวอืน่ๆ เครือ่งเทศ สัตวบ์ก สัตวปี์ก สัตวน้ํ์า น้ํานม และสารปรงุแตง่ตลอดจนผลติภัณฑ ์
ทีไ่มใ่ชอ่าหารจําพวกพชืเสน้ใย และยางพารา 

 
97403 เทคโนโลยกีอ่นพมิพ ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Pre-press Technology  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับงานกอ่นพมิพ ์ตัง้แตข่ัน้เตรยีมตน้ฉบับจนถงึขัน้ทําแมพ่มิพ ์

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับเทคนคิและวธิกีารตา่งๆ ในการดําเนนิงานกอ่นพมิพ ์
3.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหห์าสาเหตขุองปัญหาจากการดําเนนิงานกอ่นพมิพพ์รอ้มทัง้การแกไ้ข 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ความรูเ้กีย่วกับเทคโนโลยกีอ่นพมิพร์ะบบดจิทิัล การออกแบบสิง่พมิพ ์ตัวพมิพ ์การจัดการขอ้ความ การจับภาพ การสรา้งภาพ 
การตกแตง่ภาพ การผลติน้ําหนักส ีและการผลติภาพพมิพส์ ีการจัดประกอบหนา้ การวางหนา้ การจัดการงานกอ่นพมิพร์ะบบดจิทิัล  
การพมิพผ์ลออก การทําปรูฟ๊ การทําแมพ่มิพพ์ืน้นูน พืน้ราบ พืน้ลกึ พืน้ฉลลุายผา้ การควบคมุคุณภาพงานกอ่นพมิพด์ว้ยมาตรฐานการผลติ 
และการควบคมุคณุภาพงานกอ่นพมิพด์ว้ยระบบการจัดการส ีรวมทัง้การฝึกปฏบัิตเิสรมิทกัษะ 
 
97406 เทคนคิหลงัพมิพ ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Post-press Techniques  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับเทคนคิการทําเลม่และแปรรปูสิง่พมิพด์ว้ยวธิกีารตา่งๆ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการนําสิง่พมิพไ์ปทําเป็นรปูแบบตา่งๆ ตามวัตถปุระสงคก์ารใชง้าน 
 คําอธบิายชุดวชิา  
   ความรูเ้รือ่งกระดาษทีเ่กีย่วกับการทํารปูเลม่ การนําสิง่พมิพไ์ปทําเป็นรปูแบบต่างๆ หลังการพมิพ ์ความสัมพันธร์ะหวา่ง 
การวางรูปแบบงานกอ่นพมิพก์ับการพับและการเขา้เล่ม เทคนคิการพับดว้ยเครือ่ง วธิกีารเขา้เลม่ การทําเล่มแบบต่างๆ การเคลอืบปก  
การเดนิทอง การเจาะ การป๊ัมดนุนูน ฯลฯ ความรูใ้นหลักการ เทคนคิและรปูแบบการบรรจุภัณฑ ์การใชป้ระโยชนจ์ากบรรจุภัณฑ ์
ในการเพิม่คณุคา่ใหก้ับสนิคา้ รวมทัง้การฝึกปฏบัิตเิสรมิทักษะ 
 
97407 การจดัการทางการผลติและการควบคมุคณุภาพทางการพมิพ ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Printing Production Management and Quality Control  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการการผลติและการวางแผนการผลติ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพของงานพมิพ ์



9 
 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ความรูเ้กีย่วกับการจัดองคก์รทางการผลติ ความรูท้างดา้นเครือ่งจักรและอปุกรณ์การพมิพ ์รวมทัง้ความรูใ้นการบํารงุรักษาและ 

ความปลอดภัยในการทํางาน การวางผังโรงงาน การวางแผนการผลติ การจัดตารางการผลติ การตรวจสอบและควบคมุคณุภาพ  
การพัฒนาคณุภาพและกําหนดมาตรฐานของงาน  
   
97410 การจดัการธุรกจิการพมิพ ์  
 Printing Business Management  
 วตัถปุระสงค ์  
   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการดา้นต่างๆ ในการดําเนนิธุรกจิ รวมทัง้การนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชจั้ดการธุรกจิการพมิพ ์
 คําอธบิายชุดวชิา  

   ความรูเ้กีย่วกับการจัดการธุรกจิการพมิพ ์การทําแผนธุรกจิ การจัดองคก์าร การจัดการทรัพยากรมนุษย ์การจัดการการตลาด  
การจัดการการบัญช ีการจัดการการเงนิ การจัดการการผลติ และการควบคมุคณุภาพ การจัดการพัสด ุการจัดการสิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัย
และพลังงาน ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ ตน้ทนุทางการพมิพ ์และการประเมนิราคา กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับ การวจัิยและพัฒนา 
รวมทัง้การพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์การจัดการโลจสิตกิส ์และการจัดการโซอ่ปุทาน 

 
97418 ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 
 Safety, Occupational Health and Environment in Industry  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจความหมาย ความสําคัญ และองคป์ระกอบของงานความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มใน 

 อตุสาหกรรม 
2.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการเสนอมาตรการในการจัดการและควบคมุอันตรายทีเ่กดิจากอบัุตเิหตุและสิง่แวดลอ้ม  
 ในการทํางาน 
3.  เพือ่ใหส้ามารถจัดการสารเคมอีันตรายและวัตถอุันตราย การประเมนิความเสีย่ง และการวางแผนรับเหตฉุุกเฉนิ  
 และอัคคภีัยได ้
4.  เพือ่ใหส้ามารถจัดการและควบคมุมลพษิอตุสาหกรรม และวธิกีารป้องกันผลกระทบสิง่แวดลอ้มตอ่ชมุชนโดยรอบโรงงานได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ความหมาย ความสําคัญ และองคป์ระกอบของงานความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม การจัดการ

และควบคมุอันตรายทีเ่กดิจากสิง่แวดลอ้มในการทํางานทีม่ผีลตอ่ความปลอดภัยและสขุภาพของพนักงานในโรงงานอตุสาหกรรม รวมทัง้
การป้องกันผลกระทบสิง่แวดลอ้มตอ่ชมุชนโดยรอบโรงงาน การตระหนัก การประเมนิ และการควบคมุสิง่แวดลอ้มในการทํางาน สาเหตุ
ของการเกดิอบัุตเิหต ุความสญูเสยีจากอบัุตเิหตแุละการควบคมุอบัุตเิหต ุการจัดการสารเคมอีันตรายและวัตถอุันตราย การประเมนิ 
ความเสีย่ง การวางแผนรับเหตฉุุกเฉนิและอัคคภีัย ชนดิและแหลง่กําเนดิมลพษิอตุสาหกรรม การจัดการและควบคมุมลพษิอตุสาหกรรม 

 
97419 มาตรฐานการจดัการอตุสาหกรรมและมาตรฐานอตุสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 
 Industrial Management Standards and Industrial Standards  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับระบบคณุภาพ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูท้างดา้นมาตรฐานการจัดการอตุสาหกรรม 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับมาตรฐานตา่งๆ ในอตุสาหกรรม 
4.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรูเ้กีย่วกับมาตรฐานการจัดการและมาตรฐานทางอตุสาหกรรมไปใชใ้นการผลติ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิเกีย่วกับระบบคณุภาพ การสุม่ตัวอยา่งและแผนภมูคิวบคมุ ระบบการจัดการคณุภาพยคุใหมซ่ึง่ครอบคลมุเรือ่งของ

ระบบการจัดการคณุภาพทีท่กุคนมสีว่นรว่ม ระบบมาตรฐานสากลในงานอตุสาหกรรม มาตรฐานการจัดการระบบการผลติและการบรกิาร 
มาตรฐานสิง่แวดลอ้ม ขอ้กําหนดผลติภัณฑแ์ละสมรรถภาพ กระบวนการมาตรฐานระบบสอบเทยีบ มาตรฐานระบบหอ้งปฏบัิตกิาร และระบบ
มาตรฐานบรูณาการทางอตุสาหกรรม 

 
97420 การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อปุทานสําหรบัอตุสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 
 Logistics and Supply Chain Management for Industry  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดการโลจสิตกิส ์

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดการโซอ่ปุทาน 
3.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชก้ารจัดการโลจสิตกิสแ์ละการจัดการโซอ่ปุทานในอตุสาหกรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิการจัดการโลจสิตกิส ์ระบบการจัดหาวัตถดุบิ การกระจายสนิคา้ การเลอืกทําเลการจัดเก็บสนิคา้ การขนถา่ยสนิคา้  
อปุกรณ์ในการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ และรปูแบบการขนสง่ 
   แนวคดิการจัดการโซอ่ปุทาน รปูแบบเครอืขา่ยโซอ่ปุทาน การตัดสนิใจขององคก์รในโซอ่ปุทาน การจัดการสนิคา้คงคลัง  
การจัดการอปุสงคแ์ละอปุทานของวัตถดุบิและราคา และการประสานงานระหวา่งองคก์รในโซอ่ปุทานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการดําเนนิงาน 
การประยกุตใ์ชก้ารจัดการโลจสิตกิส ์และโซอ่ปุทานในอตุสาหกรรมการผลติ 
 
97421 ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Manufacturing Technology  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหส้ามารถนําความรูท้ีไ่ดศ้กึษา และประสบการณ์ทีม่มีาประยุกตก์ับการปฏบัิต ิ

2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการของการทํางานเป็นทมีและสามารถปฏบัิตไิด ้
3.  เพือ่เสรมิสรา้งภาวะการเป็นผูนํ้า ความมมีนุษยสัมพันธ ์ความสามารถในการตัดสนิใจ ตลอดจนคณุธรรมและ 
     จรยิธรรมของบัณฑติ 
4.  เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและสํานกึในจรรยาวชิาชพีเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม 
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 คําอธบิายชุดวชิา  
   หลักปฏบัิตแิละจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีเกีย่วกับการผลติอตุสาหกรรม กฎหมายและขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบัิติ
วชิาชพี การใชป้ระโยชนจ์ากเทคนคิ และความรูท้างดา้นอตุสาหกรรมทีนั่กศกึษาไดศ้กึษามาปฏบัิตงิานดา้นอตุสาหกรรม จรรยาวชิาชพี
เทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม กจิกรรมกลุม่สัมพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และภาวะการเป็นผูนํ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 
97422 การศกึษาความเป็นไปไดแ้ละการวเิคราะหแ์นวโนม้ทางอตุสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 
 Industrial Feasibility Studies and Trend Analysis  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในกระบวนการศกึษาความเป็นไปไดข้องการจัดทําโครงการทางอตุสาหกรรม 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหแ์นวโนม้การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม 
 คําอธบิายชุดวชิา  
   หลักการและวธิกีารวเิคราะหโ์ครงการและประเมนิค่าทางการลงทนุของโครงการ  รวมทัง้หลักการและวธิกีารประเมนิความเป็นไป
ไดข้องโครงการ ทัง้ทางดา้นการตลาด เทคโนโลยกีารผลติ แรงงาน การเงนิ และกฎหมาย ตลอดจนการวเิคราะหแ์นวโนม้การเปลีย่นแปลง
เทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรมทีม่ผีลมาจากการพัฒนาทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สังคม และเทคโนโลยขีองประเทศตา่งๆ 

 
 

97423 การวางผงัโรงงานและการศกึษาการทํางานในอตุสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 
 Plant Layout and Work Study in Industry  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวางผังโรงงานและการเคลือ่นยา้ยวัสดใุนโรงงาน และสามารถวางผังโรงงานได ้

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการศกึษาการทํางาน และสามารถจัดทํามาตรฐานการทํางานและเวลามาตรฐานในการทํางานได ้
 คําอธบิายชุดวชิา  
   อปุกรณ์ในการลําเลยีงวัสดภุายในโรงงาน การจัดระบบตา่งๆ ของโรงงาน ไดแ้ก ่แสง ส ีเสยีง การจัดวางอปุกรณ์และเครือ่งมอื
อยา่งประหยัดและมปีระสทิธภิาพ ศกึษาเสน้ทางการเคลือ่นยา้ยวัสดุในโรงงาน การวางผังโรงงานรปูแบบตา่งๆ วธิกีารทํางานและเวลา 
การทํางานของคนงาน การสรา้งแผนภมูกิารทํางาน การสรา้งแผนภมูกิารผลติ หลักการเคลือ่นไหวอย่างประหยัด ลดความเมือ่ยลา้  
การพักผอ่นในขณะปฏบัิตงิานและวธิกีารทํางานใหง้่ายขึน้ วเิคราะหก์ารเคลือ่นไหวรา่งกาย ทฤษฎแีละการปฏบัิตเิกีย่วกับการศกึษา 
การทํางานเพือ่จัดทํามาตรฐานงาน และเวลามาตรฐานในการทํางาน 
 
97424 กลยทุธก์ารจดัการระบบปฏบิตักิารในอตุสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 
 Strategic Management of Operational Systems in Industry  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกลยทุธก์ารวางแผนการผลติในกระบวนการผลติแบบตา่งๆ 

2.  เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ทคนคิการพยากรณ์ความตอ้งการสนิคา้ในการวางแผนการผลติ 
3.  เพือ่ใหส้ามารถใชก้ลยทุธใ์นการวางแผนและควบคมุพัสดคุงคลังไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
4.  เพือ่ใหส้ามารถใชก้ลยทุธใ์นการวางแผนและควบคมุการทํางานในระบบปฏบัิตกิารไดอ้ย่างเหมาะสม 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ศกึษากลยทุธก์ารจัดการระบบปฏบัิตกิารในกระบวนการผลติอตุสาหกรรมแบบต่างๆ ไดแ้ก ่การผลติแบบตอ่เนือ่งและ 
การผลติแบบไมต่อ่เนือ่ง โดยการใชเ้ทคนคิการพยากรณ์ความตอ้งการสนิคา้ การวางแผนและควบคมุพัสดคุงคลัง การวางแผนเพือ่ทําการผลติ 
การวางแผนการทํางานในระบบปฏบัิตกิารใหม้ปีระสทิธภิาพ และการควบคมุการทํางานใหเ้ป็นไปตามแผนทีกํ่าหนด 

 
97425 การวจิยัและการสมัมนาทางเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 
 Manufacturing Research and Seminar  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกระบวนการวจัิย 

2.  เพือ่ใหส้ามารถใชป้ระโยชนจ์ากงานวจัิยได ้
3.  เพือ่ใหม้ปีระสบการณ์ในการฟังหรอืนําเสนอผลงานวจัิย และมกีารแลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งกันเกีย่วกับงานวจัิย 
     ทางการผลติในอตุสาหกรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   กระบวนการวจัิย ตัง้แตก่ารเลอืกปัญหา การเขยีนขอ้เสนอ การสํารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การเก็บรวบรวม
ขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู ตลอดจนการเขยีนรายงานการวจัิย การใชป้ระโยชน์จากงานวจัิยในการปฏบัิตงิาน การเรยีนรูง้านวจัิยทางการผลติ
ในอตุสาหกรรมจากการเขา้ร่วมฟัง หรอืนําเสนอผลงานต่างๆ ของนักวจัิย พรอ้มทัง้มกีารแลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งกันเกีย่วกับงานวจัิย
ทางการผลติในอตุสาหกรรม 
 
97427 การแปรรปูอาหารและเกษตรแปรรปู (6 หนว่ยกติ) 
 Food Processing and Agro-Processing  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการการแปรรปูอาหารและผลติผลเกษตรอืน่ๆ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการดําเนนิงานแปรรูปอาหารและผลติผลการเกษตรอืน่ๆ 
 คําอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิเกีย่วกับการแปรรปูผลติภัณฑอ์าหารและเกษตรแปรรูป การผลติผลติผลเกษตรเพือ่การแปรรปู การจัดการผลติผล
เกษตรหลังการเก็บเกีย่ว การตัง้โรงงานแปรรปู การเตรยีมวัตถดุบิ การแปรรปูดว้ยวธิกีารตา่งๆ การทําใหแ้หง้ การทําใหเ้ขม้ขน้  
การหมักดอง การใชเ้อ็นไซม ์ขัน้ตอนและกระบวนการแปรรปูผลติผลเกษตร การแปรรูปพชืเสน้ใย ยางพาราและพชืเศรษฐกจิอืน่ๆ 
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97428 การจดัการอตุสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรปู (6 หนว่ยกติ) 
 Food and Agro-Processing Industrial Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักในการจัดการอตุสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรปู 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการดําเนนิงานอตุสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรปู 
 คําอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิเกีย่วกับการจัดการอตุสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรปู การวเิคราะหโ์ครงการธุรกจิการแปรรปู และการเก็บรักษาสนิคา้เกษตร 
การจัดการวัตถดุบิ การจัดการกระบวนการผลติอาหารกระป๋อง อาหารแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง การจัดการบรรจุภัณฑ ์กฎหมายอาหารและเกษตร
แปรรปู การจัดการธุรกจิการบรกิารอาหาร การตลาด การบัญชแีละการเงนิ การจัดการบคุลากร การสขุาภบิาล และการจัดการของเสยีและ
น้ําเสยีของอตุสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรปู 
 
97429 การประกนัคณุภาพและการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและเกษตรแปรรปู (6 หนว่ยกติ) 
 Quality Assurance and Product Development of Food and Agro-Processing Products 
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลักการประกันคณุภาพของอาหารและเกษตรแปรรปูประเภทตา่งๆ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการพัฒนาผลติภัณฑอ์าหารและเกษตรแปรรปูประเภทตา่งๆ 
 คําอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิเกีย่วกับการประกันคณุภาพ และการพัฒนาผลติภัณฑอ์าหารและเกษตรแปรรปู การตรวจสอบผลติภัณฑอ์าหารและ
เกษตรแปรรปู การควบคมุคุณภาพวัตถดุบิและผลติภัณฑ ์การประเมนิคณุภาพผลติภัณฑอ์าหารและเกษตรแปรรูป รวมทัง้การประเมนิคณุคา่
ทางโภชนาการ การวเิคราะหแ์นวคดิและการวางแผนการพัฒนาผลติภัณฑ ์การวจัิยดา้นการพัฒนาผลติภัณฑ ์การพัฒนาผลติภัณฑ ์
สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการตลาด สขุลักษณะและความปลอดภัย ผลติภัณฑอ์าหารและเกษตรแปรรูป การวเิคราะหแ์ละรับรองคณุภาพ 
กระบวนการผลติภัณฑอ์าหาร แนวโนม้การประกันคณุภาพและการพัฒนาผลติภัณฑอ์าหารและเกษตรแปรรปู 
 
97430 การจดัการธุรกจิอตุสาหกรรมสิง่ทอ (6 หนว่ยกติ) 
 Business Management in Textile Industry  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ศกึษาโครงสรา้งการจัดการธุรกจิและระบบการดําเนนิงานของอตุสาหกรรมสิง่ทอ 

2.  เพือ่ศกึษาการวางแผนธุรกจิและกลยทุธก์ารจัดการธุรกจิอตุสาหกรรมสิง่ทอ 
3.  เพือ่ศกึษาการวเิคราะหแ์ละจัดการการตลาดในธุรกจิอตุสาหกรรมสิง่ทอ 
4.  เพือ่ศกึษาระบบและวธิกีารดําเนนิธุรกจิอตุสาหกรรมสิง่ทอทกุขัน้ตอน 
5.  เพือ่ศกึษากฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิอตุสาหกรรมสิง่ทอ และวเิคราะหส์ถานการณ์สิง่ทอในปัจจุบัน 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ศกึษาเกีย่วกับโครงสรา้งการจัดการธุรกจิและระบบการดําเนนิงานของอตุสาหกรรมสิง่ทอ การวางแผนขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน หลักการ 
และรปูแบบการบรหิารจัดการองคก์ร แผนธุรกจิ กลยทุธก์ารจัดการธุรกจิอตุสาหกรรมสิง่ทอ การวเิคราะหแ์ละจัดการการตลาดในธุรกจิ
อตุสาหกรรมสิง่ทอ ระบบและวธิกีารดําเนนิธุรกจิอตุสาหกรรมสิง่ทอ นับตัง้แตก่ารจัดหาวัตถดุบิกระบวนการผลติสิง่ทอ ตัง้แตเ่สน้ใยผนืผา้-
การตกแตง่-การแปรรปูสิง่ทอ ธุรกจิสนิคา้สิง่ทอและแฟชัน่ กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกับการดําเนนิงานในธุรกจิอตุสาหกรรมสิง่ทอ 
ตลอดจนการวเิคราะหส์ถานการณ์สิง่ทอในปัจจุบัน 
 
97431 เทคโนโลยกีารแปรรปูบรรจภุณัฑ ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Packaging Converting Technology 
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับประเภทและเครือ่งจักรในการแปรรปูบรรจุภัณฑ ์ 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการแปรรปูบรรจุภัณฑ ์ 
3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเทคโนโลยตีา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการแปรรปูบรรจุภัณฑ ์
4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการทดสอบสมรรถนะการใชง้านบรรจุภัณฑ ์ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
ประเภทการแปรรูปบรรจุภัณฑต์ามวัสดบุรรจุภัณฑ ์เครือ่งจักรในการแปรรปูบรรจุภัณฑ ์กระบวนการแปรรปูบรรจภุัณฑ ์การแปรรูป

บรรจุภัณฑก์ระดาษ บรรจุภัณฑพ์ลาสตกิ บรรจุภัณฑโ์ลหะ บรรจุภัณฑแ์กว้ เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกับการแปรรปูบรรจุภัณฑ ์การทดสอบ
สมรรถนะการใชง้านบรรจุภัณฑ ์รวมทัง้การฝึกปฏบัิตเิสรมิทักษะ 

 
97432 ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยกีารพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Printing and Printing and Technology 
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้ปีระสบการณ์และเพิม่ทักษะในวชิาชพีการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ ์ 

2.  เพือ่เพิม่พนูทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชพีทางการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ ์ 
3.  เพือ่เสรมิสรา้งภาวะการเป็นผูนํ้า ความมมีนุษยสัมพันธ ์ความสามารถในการตัดสนิใจตลอดจนคุณธรรมและจรยิธรรมของบัณฑติ 
4. เพือ่ใหเ้กดิความรเขา้ใจและตระหนักถงึจรรยายรรณในวชิาชพีการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ ์     

 คําอธบิายชุดวชิา  
ความรูเ้กีย่วกับโครงสรา้งอตุสาหกรรมการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ ์วชิาชพีในอตุสาหกรรมการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑท์ีค่รอบคลมุ

ถงึการผลติ การจําหน่าย การวจัิยและพัฒนา กรณีศกึษาในการประกอบอาชพีทางการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ ์การพัฒนาตนเองและ 
การพัฒนากจิการทีเ่กีย่วกับการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ ์ความสามารถในการจัดการ ภาวะเป็นผูนํ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ มมีนุษยสัมพันธ ์
จรรยาบรรณในวชิาชพีเทคโนโลยกีารพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ ์และกจิกรรมกลุม่สัมพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม 
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99201 วทิยาศาสตรสํ์าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 
 Science for Information and Communication Technology 
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้ทางวทิยาศาสตร ์

2.  เพือ่นําความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
 คําอธบิายชุดวชิา  
   ความรูเ้บือ้งตน้ทางวทิยาศาสตร ์ความรูท้างเคม ีฟิสกิส ์กลศาสตร ์อเิล็กทรอนกิส ์คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกับ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
 
99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผา่นเว็บและการประยกุต ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Web Services Technology and Applications 
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิและวัตถปุระสงคข์องการบรกิารผา่นเว็บ 

2.  เพือ่ใหส้ามารถนําการบรกิารผ่านเว็บมาประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นสารสนเทศได ้
 คําอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิและวัตถปุระสงคข์องการบรกิารผา่นเว็บ ซึง่ประกอบดว้ยโครงสรา้งสถาปัตยกรรม กระบวนการทํางาน โพรโทคอล 
และการพัฒนาการบรกิารต่างๆ ทีใ่ชเ้ทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บ ตลอดจนตัวอยา่งงานประยกุตท์ีใ่ชเ้ทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บ 
 
99311 ระบบสํานกังานอตัโนมตัแิละพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Office Automation System and Electronic Commerce 
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับระบบสํานักงานอัตโนมัตแิละการจัดการขอ้มลูในองคก์าร 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละไดแ้นวคดิเกีย่วกับกระบวนการทางพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์
3.  เพือ่ใหส้ามารถนําความรูไ้ปพัฒนาเว็บไซตสํ์าหรับพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์  

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ระบบสํานักงานกับการจัดองคก์ารทีเ่หมาะสม การใชว้ทิยาการใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการประมวลผลขอ้มลู การเก็บรวบรวมขอ้มลู
และการนํามาใช ้ ฐานขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู ระบบสํานักงานแบบเบ็ดเสร็จ ความรูพ้ืน้ฐานและแนวโนม้การทําธุรกจิแบบ
อเิล็กทรอนกิส ์ระบบพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูล กลยทุธก์ารสรา้งพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์กลยทุธ ์
การใชง้าน การวางแผน การพัฒนาและการประยกุตใ์ชง้านระบบพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์
 
99312 คณติศาสตรสํ์าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 
 Mathematics for Information and Communication Technology 
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการคณติศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

2.  เพือ่ใหส้ามารถนําความรูด้า้นคณติศาสตรไ์ปใชใ้นการศกึษาเนื้อหาในชดุวชิาต่างๆ ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ตอ่ไป 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกับทฤษฎทีางคณติศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ทฤษฎเีซต ฟังกช์นัและซี
เควนซ ์การนับ ตรรกศาสตรแ์ละอนิดักชนั รเีลชนั เทคนคิการพสิจูนแ์บบตา่งๆ กราฟตน้ไม ้และพชีคณิตบลูลนี 
 
99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย (6 หนว่ยกติ) 
 Wireless Communication and Networking 
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับเทคโนโลยรีะบบสือ่สารผา่นอนิเทอรเ์น็ตไรส้าย 
3.  เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิในการประยุกตใ์ชก้ารสือ่สารไรส้าย รวมทัง้การสือ่สารสมัยใหมแ่ละการสือ่สารในอนาคต 

 คําอธบิายชุดวชิา  
  ภาพรวมของระบบสือ่สารไรส้ายในอนาคตสําหรับบรกิารเสยีง วดีทิัศน ์ขอ้มลู และสือ่ประสม การทํางานของระบบโครงขา่ย

ขอ้มลูไรส้าย การตดิตัง้เทคโนโลยไีรส้าย เทคโนโลยสีมัยใหมร่วมถงึระบบไรส้าย ระบบอนิเทอรเ์น็ตเคลือ่นที ่ระบบพ่วงไรส้ายเฉพาะ 
แหง่ ระบบดาวเทยีม เครอืขา่ยไรส้ายภายในองคก์ร บลูทธู และอืน่ๆ เพือ่นําเสนอการจัดการอตุสาหกรรมโทรคมนาคม 

 
99314 โครงสรา้งขอ้มลูและข ัน้ตอนวธิ ี (6 หนว่ยกติ) 
 Data Structures and Algorithms 
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ศกึษาความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับโครงสรา้งขอ้มลูทีจ่ะนําไปใชใ้นการจัดการขอ้มลู 

2.  เพือ่ศกึษาอัลกอรธิมึทีใ่ชก้ารจัดการโครงสรา้งขอ้มลูแบบต่างๆ 
 คําอธบิายชุดวชิา  
   ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับโครงสรา้งขอ้มลูและอัลกอรธิมึ โครงสรา้งขอ้มลูแบบเชงิเสน้ และโครงสรา้งของขอ้มลูแบบ 
ไมเ่ป็นเชงิเสน้ สแตก ควิ ลงิคล์สิต ์โครงสรา้งแบบตน้ไม ้และกราฟ อัลกอรธิมึทีใ่ชจั้ดการโครงสรา้งขอ้มลู การคน้หาขอ้มูล และ 
การจัดเรยีงขอ้มลู อัลกอรธิมึของโปรแกรมแบบยอ้นกลับ และการวเิคราะหก์ารทํางานของอัลกอรธิมึ 
 
99315 สถาปตัยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิตักิาร (6 หนว่ยกติ) 
 Computer Architecture and Operation Systems 
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ศกึษาสถาปัตยกรรมของระบบคอมพวิเตอร ์

2.  เพือ่ศกึษาการทํางานของโปรแกรมระบบปฏบัิตกิาร 
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 คําอธบิายชุดวชิา  
   ศกึษาสถาปัตยกรรมของระบบคอมพวิเตอร ์ระบบบัส ระบบหน่วยความจํา ลําดับชัน้หน่วยความจํา หน่วยความจําแคช 
หน่วยความจําหลักคาบเกีย่วและแบบขนาน หน่วยความจําเสมอืน เลขคณติของคอมพวิเตอรค์วามเร็วสงู สถาปัตยกรรมแบบขนาน และ 
ศกึษาถงึประเภทของระบบจัดการการทํางานของโปรแกรม จุดมุง่หมาย ฟังกช์นัตา่งๆ ในการใชง้านและการจัดการระบบ การใชโ้ปรแกรม
พรอ้มกันมากกว่าหนึง่โปรแกรม การซงิโครไนซเ์ซชนั บรเิวณวกิฤต เซมาฟอร ์การเขา้ควิ บัฟเฟอรข์องขอ้มลู การตดิขัด การจัดการกับ
กระบวนการ การจัดการหน่วยความจํา การจัดการหน่วยอปุกรณ์อืน่ๆ การจัดการไฟลแ์ละการป้องกันระบบ 
 
99317 ทศันศลิป์ (6 หนว่ยกติ) 
 Visual Art 
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับเทคนคิการใชส้ ีทฤษฎสี ีและรปูทรงทีใ่ชใ้นงานศลิปกรรมแขนงตา่ง  ๆ 

2. เพือ่ใหส้ามารถถา่ยถอดจตินาการและสือ่ความหมายของอารมณ์ ความรูส้กึผา่นงานศลิปะ 
3. เพือ่ใหส้ามารถนําทักษะไปประยกุตใ์ชก้ับคอมพวิเตอรเ์พือ่การออกแบบภาพกราฟิก 

 คําอธบิายชุดวชิา  
การสรา้งสรรคง์านศลิปกรรมจากเทคนคิการใชส้ชีนดิตา่งๆ ทฤษฎสี ีและรปูทรงทีใ่ชใ้นงานศลิปกรรมแขนงตา่งๆ โดยเนน้

ความงามของโครงสแีละโครงสรา้งองคป์ระกอบของรปู เพือ่ใหส้ามารถถา่ยทอดจนิตนาการและสือ่ความหมายของอารมณ์ ความรูส้กึผา่นงานศลิปะ 
เพือ่สรา้งทกัษะในการนําไปประยกุตใ์ชก้ับคอมพวิเตอรเ์พือ่การออกแบบ หลักการและวธิกีารวาดลายเสน้ การแรเงา การใหน้ํ้าหนัก ความเขม้ของ
แสงและเงา ลักษณะผวิ และกายวภิาคของคนและสตัวเ์พือ่แสดงอารมณ์ ความรูส้กึและลักษณะเฉพาะ และการวาดภาพอาคาร ตน้ไม ้และทวิทัศน ์

 
99318 หลกัการจดัองคป์ระกอบงานดจิทิลั (6 หนว่ยกติ) 
 Principles of Digital Compositing 
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับองคป์ระกอบของงานดจิทิัล 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการภาพ การรวมภาพ การจัดแสง และการทํากรนีสกรนี 
 คําอธบิายชุดวชิา  
 กระบวนการทํางานทัง้หมดของการสรา้งงานวชิวลเอฟเฟกตแ์บบดจิทิัล พืน้ฐานการจัดการภาพ การรวมภาพ การจัดแสง  
พืน้ฐานการทํากรนีสกรนี เทคนคิการประมวลผลภาพเคลือ่นไหวสามมติ ิการรวมภาพพืน้หลังกับภาพเคลือ่นไหว 
 
99402 การจดัการความม ัน่คงปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอร ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Computer Security Management 
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิดา้นความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอ ์

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพวิเตอรใ์นดา้นกฎหมายและจรยิธรรม 
3.  เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการควบคมุและป้องกันเครอืขา่ยคอมพวิเตอรจ์ากการบกุรกุ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
  แนวคดิเกีย่วกับความมัน่คงปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอร ์ปัญหาทีเ่กดิจากการกระทําของคนและจากตัวระบบ กรอบงานการจัดการ

ความมั่นคงปลอดภัยและการควบคมุการเขา้ถงึตัวระบบ เทคโนโลยแีละเครือ่งมอืทีใ่ช ้การควบคมุระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์การป้องกัน
การบกุรกุ การควบคุมทางชวีภาพ การใชซ้อฟตแ์วรป้์องกัน การเขา้รหัสและการถอดรหัส คยีส์ว่นตัวและคยีส์าธารณะ ลายมอืชือ่ดจิทิัล 
ประเด็นกฎหมายและจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้ง แนวโนม้และการประยกุตง์านดา้นความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร ์

 
99409 ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Information and Communication Technology 
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลักการ ทฤษฎ ีและเทคนคิตา่งๆ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในทางปฏบัิต ิ

 ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2.  เพือ่ใหส้ามารถวางแผนและประสานงานในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
3.  เพือ่เสรมิสรา้งความสามารถในการวเิคราะหปั์ญหาและการตัดสนิใจในวชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   การประยกุตห์ลักการ ทฤษฎ ีและเทคนคิตา่งๆ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารสูภ่าคปฏบัิต ิการใชก้รณีศกึษา 
และสถานการณ์จําลองในการจัดทําโครงการ วางแผนและประสานงานในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ตลอดจนวเิคราะหแ์ละ
การแกปั้ญหา การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในธรุกจิในกรณีศกึษา การกําหนดปัจจัยแหง่ความสําเร็จในการประยกุต์
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร การทําความเขา้ใจถงึศักยภาพและผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีม่ตีอ่
องคก์ารและสังคม จรรยาวชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ความรูเ้กีย่วกับกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับวชิาชพีเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 
 
99410 การจดัการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม (6 หนว่ยกติ) 
 Telecommunication System Design and Management 
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจวธิกีารพืน้ฐานในการวเิคราะห ์ออกแบบ และการพัฒนาระบบโทรคมนาคม 

2.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหค์วามตอ้งการระบบโทรคมนาคมและศกึษาความเป็นไปได ้
 คําอธบิายชุดวชิา  
   เทคนคิ เครือ่งมอื วัฏจักร และวธิกีารในการวเิคราะห ์ออกแบบ และการพัฒนาระบบโทรคมนาคม การวเิคราะหค์วามตอ้งการ
ระบบ การศกึษาความเป็นไปได ้การวเิคราะหเ์ชงิโครงสรา้ง การออกแบบเชงิตรรกะ และการนําเสนอระบบทั่วไป การจัดทําเอกสารดว้ย 
การใชเ้ครือ่งมอืแบบเกา่และแบบมโีครงสรา้ง และเทคนคิทําแผนผังสําหรับการไหลขอ้มลู โครงสรา้งขอ้มลู และการออกแบบไฟล ์ 
การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบโทรคมนาคมจากทัศนมติเิชงิบรหิาร เครือ่งมอื การจัดการอืน่ๆ ในการออกแบบและวเิคราะหเ์ครอืขา่ย
โทรคมนาคม  
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99411 การบรหิารความม ัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 
 Information Security Management 
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

2.  เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิในการวางแผนและจัดการระบบความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในดา้นกฎหมายและจรยิธรรม    
4.  เพือ่ใหส้ามารถนําความรูม้ากําหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พืน้ฐานความรูด้า้นเครอืข่ายเพือ่การจัดการดา้นความมั่นคงปลอดภัย  
ความมั่นคงปลอดภัยของเวลิดไ์วดเ์ว็บ ความมั่นคงเชงิออปเจ็กต ์การจัดการความมั่นคงปลอดภัยของคอมพวิเตอร ์การวางแผนและจัดการ
ระบบความมั่นคงปลอดภัยของฐานขอ้มลู การป้องกันทางกายภาพและการวเิคราะหค์วามเสีย่ง ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ในประเด็นของกฎหมายและจรรยาบรรณ นโยบายและการกําหนดนโยบาย ขัน้ตอนการพัฒนานโยบายเกีย่วกับความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ และกรณีศกึษา   
 
99412 หลกัการและการบรหิารเครอืขา่ย (6 หนว่ยกติ) 
 Network Principles and Administration 
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับเครอืข่ายการสือ่สารแบบต่างๆ 

2.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหก์ารวางแผนการขยายและการใชเ้ครอืขา่ยใหเ้กดิประโยชนม์ากทีส่ดุ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบํารงุรักษาเครอืขา่ยและความมั่นคงของขอ้มลูในเครอืขา่ย 
4. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิเกีย่วกับการใหบ้รกิารขา่วสารขอ้มลู และแนวโนม้เทคโนโลยกีารบรกิารเครอืขา่ย 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   เครอืขา่ยการสือ่สารแบบต่างๆ ตัวกลางทีใ่ชใ้นงานเครอืข่าย การคํานวณทราฟฟิก การวางแผนการขยายและการใชเ้ครอืขา่ย 
ความมั่นคงของขอ้มลูในเครอืขา่ย การประยกุตเ์ครอืขา่ยและการบํารงุรักษา แนวโนม้เทคโนโลยกีารบรกิารเครอืข่าย 
 
99413 การโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ ัน้สูง (6 หนว่ยกติ) 
 Advanced Computer Programming 
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหส้ามารถนําความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการโปรแกรมเชงิวัตถไุปประยกุตใ์ชใ้นการเขยีนโปรแกรมพืน้ฐานและขัน้สงูได ้

2.  เพือ่ใหส้ามารถเรยีนรูร้ปูแบบและปัญหาของโปรแกรมต่างๆในปัจจุบัน 
3.  เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคดิและเทคนคิตา่งๆในการเขยีนโปรแกรม 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ความรูเ้กีย่วกับการโปรแกรมเชงิวัตถ ุการโปรแกรมดา้นโครงสรา้งขอ้มลู และอัลกอรธิมึ การทํางานกับไฟลข์อ้มลู การจัดการ
ขอ้ผดิพลาด การโปรแกรมแบบเทรด การโปรแกรมทางดา้นกราฟิก การออกแบบและโปรแกรมในสว่นการตดิตอ่กับผูใ้ช ้การโปรแกรม
ดา้นระบบเครอืขา่ย และฐานขอ้มลู ตลอดจนกรณีศกึษา 
 
99414 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี (6 หนว่ยกติ) 
 Multimedia Technology 
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับเทคโนโลยทีีส่นับสนุนมัลตมิเีดยีประเภทตา่งๆ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับคณุภาพทางกายภาพของมัลตมิเีดยีประเภทตา่ง  ๆทีใ่ชใ้นระบบสารสนเทศและสือ่สาร 
3.  เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิในการประยุกตใ์ชม้ัลตมิเีดยีบนเครอืขา่ย 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   เทคโนโลยใีนดา้นระบบปฏบัิตกิาร โพรโทคอลโครงขา่ย และเครือ่งมอืสําหรับการพัฒนาโปรแกรมทีส่นับสนุนมัลตมิเีดยี
ประเภทต่างๆ การเก็บประมวลผล และการรวมประกอบกัน การสังเคราะห ์การสรา้ง และการนํามัลตมิเีดยีทีเ่ก็บไวม้าเลน่ซํ้า มาตรฐานและ 
วธิบีบีอัดทีสํ่าคัญ เทคนคิการกําหนดเวลาทํางานและการสือ่สารแบบเรยีลไทมสํ์าหรับมัลตมิเีดยีทีก่ระจายบนเครอืขา่ย ระบบแฟ้มขอ้มลู
มัลตมิเีดยี และฐานขอ้มลูมัลตมิเีดยี  
 
99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Software Engineering 
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับขัน้ตอนในการจัดทําซอฟตแ์วร ์

2.  เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจเทคนคิตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการจัดทําซอฟตแ์วร ์
3.  เพือ่ใหส้ามารถนําหลักการการจัดทําซอฟตแ์วรไ์ปประยกุตใ์ชไ้ด ้

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ความรูพ้ืน้ฐานของวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์ศกึษาการวางแผนโครงการการจัดทําซอฟตแ์วร ์วธิวีเิคราะหค์วามตอ้งการ สถาปัตยกรรม
ของซอฟตแ์วร ์พืน้ฐานการออกแบบซอฟตแ์วร ์การพัฒนาซอฟตแ์วรแ์ละการนําไปใชง้าน การตรวจสอบคุณภาพของซอฟตแ์วร ์เทคนคิและ
กลยทุธใ์นการทดสอบซอฟตแ์วร ์การบํารงุรักษาซอฟตแ์วร ์และตัวอย่างของการจัดทําซอฟตแ์วรป์ระเภทตา่งๆ 
 
99416 คอมพวิเตอรก์ราฟิกสําหรบังานภาพเคลือ่นไหวและเกมส ์                       (6 หนว่ยกติ) 
 Computer Graphic for Animation and Games 
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับคอมพวิเตอรก์ราฟิกได ้

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับกระบวนการทํางานของคอมพวิเตอร ์
3. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งตน้แบบของเกมสเ์พือ่พัฒนาเป็นเกมทีห่ลากหลาย 
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 คําอธบิายชุดวชิา  
ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับคอมพวิเตอรก์ราฟิก การนําคอมพวิเตอรก์ราฟิกไปใชใ้นงานฟิลม์ งานวชิวลเอฟเฟ็กต ์งานเกมส ์และ 

งานภาพเคลือ่นไหว กฎเกณฑท์ีใ่ชใ้นการผลติงานคอมพวิเตอรก์ราฟิกกระบวนการทํางานของเกมสค์อมพวิเตอร ์พืน้ฐานเรือ่งราว 
การพัฒนาของตัวละคร การสรา้งพืน้หลังและฉาก การสรา้งตน้แบบเกมสเ์พือ่พัฒนาเป็นเกมสท์ีห่ลากหลาย  

 
99417 การสรา้งโมเดลและภาพเคลือ่นไหวสามมติ ิ                           (6 หนว่ยกติ) 
 3D Modeling and Animation 
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการสรา้งโมเดลและการสรา้งภาพเคลือ่นไหว  

2. เพือ่ใหส้ามารถภาพเคลือ่นไหวของคอมพวิเตอรก์ราฟิก 
3. เพือ่ใหส้ามารถผลติโมเดลสามมติไิด ้

 คําอธบิายชุดวชิา  
ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับการสรา้งโมเดลและการสรา้งภาพเคลือ่นไหว ความรูท้างเลขาคณติสําหรับสว่นประกอบของโมเดล การเตรยีม

งานและผลติโมเดลสามมติ ิการสรา้งโมเดลสามมติ ิการสรา้งภาพเคลือ่นไหวของคอมพวิเตอรก์ราฟิก องคป์ระกอบของโมเดลทีซ่บัซอ้น 
การผลติโมเดลสามมติ ิการเตรยีมการผลติและการทําไดนามกิ 

 
99418 การออกแบบและสรา้งภาพเคลือ่นไหวของตวัละครสามมติ ิ                 (6 หนว่ยกติ) 
 3D Character Design and Animation 
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับภาพเคลือ่นไหวของตัวละคร 

2. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งภาพเคลือ่นไหวของตัวละครไดอ้ย่างเหมาะสม 
 คําอธบิายชุดวชิา  

ความรูพ้ืน้ฐานในการสรา้งภาพเคลือ่นไหวของตัวละคร การพัฒนาเกีย่วกับการแสดงทา่ทางของตัวละครในลักษณะต่างๆ  
ในงานภาพเคลือ่นไหว การสรา้งภาพเคลือ่นไหวเพือ่ใหตั้วการต์ูนแสดงการเปลีย่นแปลงของอารมณ์ การพูด การแสดงความคดิ การเดนิ  
และการวิง่ เทคนคิวธิทีีใ่ชใ้นการออกแบบและเตรยีมพรอ้มในการสรา้งการเคลือ่นไหวของตัวละครสามมติใินรปูแบบตา่งๆ 
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