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สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
   

10103 ทกัษะชวีติ 6(12-2-0-4) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการดําเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณต์า่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการดําเนินชวีติในสังคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใช ้

เหตุผล การคดิวเิคราะห์ การแกปั้ญหา การเจรจาต่อรอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครียด 

ความเขา้ใจตนเอง คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 6(12-2-0-4) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และสาํนวนภาษาองักฤษทีส่ําคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และสํานวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10131 สงัคมมนุษย ์ 6(12-2-0-4) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ ชมุชนและสงัคม 

 2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตัวเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของ

มนุษย ์องคป์ระกอบของสังคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสังคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสังคม ซึง่

สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 6(12-2-0-4) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ กฎเกณฑ ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่อีทิธพิล

ตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์



2 
 

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์ับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจําวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติสาํนกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย์ องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการดํารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา 6(12-2-0-4) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการดํารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับความเป็นไทยในดา้นประวัตศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 6(12-2-0-4) 

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทกัษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการดําเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความสําคัญของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยคํา ประโยค สํานวน โวหาร การพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์การใชภ้าษาในการดําเนินชวีติ 

การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

30211 องคก์ารและการจดัการ และการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ 6(12-2-0-4) 

 Organization and Management and Human Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการ หนา้ทีแ่ละวธิกีารจัดองคก์าร รวมถงึการบรหิารองคก์ารสมัยใหม ่

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ เทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม ่

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการนําหลกัการดงักลา่วมาประยุกตใ์ชก้บัองคก์าร 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย รูปแบบ ประเภท และขัน้ตอนของการวางแผน โครงสรา้งและสายการบังคับบัญชา แนวคดิ

และทฤษฎีต่างๆ เกีย่วกับองคก์าร การจัดองคก์าร การอํานวยการ การจูงใจและความเป็นผูนํ้า กลุ่มและองคก์าร 

การจัดการสมัยใหมใ่นองคก์าร 
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 ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบคุณธรรม ขอบข่ายและขัน้ตอนในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์การวางแผนกําลงัคน  การกําหนดตําแหน่งและอตัราเงนิเดอืน การสรรหา การคดัเลอืก การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์การจัดสวสัดกิารและการพนักงานสมัพันธ ์การประเมนิผลการปฏบิตังิาน เทคนคิและเครือ่งมอืของ

การจัดการทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม ่

32326 การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการจดัการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 6(12-2-0-4) 

 Strategic Management and Competency-based Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ กระบวนการของการจัดการเชงิกลยทุธ ์

 2. เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มตา่งๆขององคก์าร และนํามาใชใ้นการตัดสนิใจ

ของผูบ้รหิารในการกําหนดทศิทาง วัตถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ขององคก์ารในระดับต่างๆ ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสมรรถนะของบคุคลและองคก์ร ตวัชีว้ดั และการพัฒนาสมรรถนะ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ กระบวนการ การตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร เพื่อใช ้

ในการตัดสนิใจของฝ่ายบรหิารระดับสงูในการกําหนดทศิทาง วัตถุประสงคแ์ละกลยุทธข์ององคก์ารในระดับต่างๆ 

และศกึษาขัน้ตอนและปัจจัยทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่การนําแผนกลยุทธไ์ปปฏบิัต ิเทคนิคและเครือ่งมอืในการประเมนิ

และตดิตามผลการปฏบิัตกิาร ตลอดจนหลักจรยิธรรมของนักบรหิารและความรับผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มและ

สงัคมใหเ้หมาะสม 

 หลักการและแนวคดิเกีย่วกับสมรรถนะบคุคลและองคก์ร และการพัฒนาสมรรถนะของบคุคลและองคก์ร 

นโยบายและกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการเพื่อสรา้งสมรรถนะหลักของ

องคก์ร แนวทางการพัฒนาและสรา้งสมรรถนะของบุคคลดา้นความเป็นมอือาชพีและดา้นเก่งคดิ การพัฒนาตัว

บุคคลและการพัฒนาตนเอง การพัฒนาดา้นการฝึกอบรมเพื่อสรา้งสมรรถนะคน การประเมนิผลงานดว้ยตัวชีว้ัด

สมรรถนะ การปรับปรุงผลการดําเนนิงานอย่างตอ่เนือ่งและการพัฒนาสมรรถนะหลักขององคก์ร 

32401 การวางแผนและควบคมุงานบรหิาร 6(12-2-0-4) 

 Administrative Planning and Control  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบักระบวนการของการวางแผน ลกัษณะและความสาํคญัของแผนประเภทตา่งๆ  

 2. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัวธิกีารวเิคราะหแ์ละการนําแผนงานรวมถงึการวางแผนและการควบคมุโครงการ 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัเทคนคิใหม่ๆ  เกีย่วกบัการวางแผนและควบคมุ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 รูปแบบ แนวคดิ และกระบวนการในการวางแผนและควบคุม ลักษณะและความสําคัญของแผนประเภท

ต่างๆ วธิกีารวเิคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละการนําแผนงานการบรหิารโครงการไปปฏบิัตริะบบการควบคุมประเภท

ตา่งๆ อาท ิการควบคมุโดยงบประมาณ การควบคมุสนิคา้คงเหลอื การควบคมุตน้ทนุ การควบคมุและตรวจสอบการ

จัดการ การใชร้ะบบขอ้มูลเพือ่การจัดการมาใชใ้นระบบการวางแผนและควบคมุ ตลอดจนศกึษาเทคนิค วธิกีารและ

แนวคดิใหม่ๆ  เกีย่วกบัระบบการวางแผนและควบคมุงานบรหิาร 
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96101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 6(12-2-0-4) 

 Introduction to Computer 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการทํางานเบือ้งตน้ของฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรข์องระบบคอมพวิเตอร ์

 2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักการประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอรแ์ละสามารถนําคอมพิวเตอร์ไปใชง้าน

ดา้นตา่งๆ ทีเ่ป็นงานพืน้ฐานของการใชค้อมพวิเตอร ์

 3. เพื่อใหม้ีความรูท้ั่วไปเกีย่วกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสามารถเลอืกใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทีเ่ป็น

ประโยชนต์อ่วชิาชพีของตนเอง 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับสว่นประกอบทีส่ําคัญและขัน้ตอนการทํางานของคอมพวิเตอร ์หลักการใชเ้ลขรหัส

แบบต่างๆ ลักษณะของขอ้มูลและแฟ้มขอ้มูล ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

คอมพวิเตอรช์นิดต่างๆ หลักการประมวลขอ้มูลดว้ยคอมพวิเตอร์ ขัน้ตอนการประมวลผล การกําหนดกระบวนการ

ประมวลผล และการออกแบบวธิีปฏบิัตกิารของระบบงาน การใชค้อมพิวเตอร์ทํางานในธุรกจิ งานวางแผนและ

ตดัสนิใจ และการใชค้อมพวิเตอรทํ์างานในสํานักงาน ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร ์หลักการเขยีน

โปรแกรม ความรูเ้กีย่วกบัโปรแกรมสาํเร็จรูป การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพือ่บรหิารฐานขอ้มลู 

96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสํิาหรบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 6(12-2-0-4) 

 Mathematics and Statistics for Science and Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับคณิตศาสตรอ์ันเป็นปัจจัยสําคัญหนึง่ในการทําความเขา้ใจต่อชดุ

วชิาตา่งๆ ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีต่อ้งศกึษาในภายหลงั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสถติ ิและสามารถนําความรู ้ความเขา้ใจนี้ไปใชทํ้าความเขา้ใจตอ่

ชดุวชิาตา่งๆ ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีต่อ้งศกึษาในภายหลงั 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ตรรกศาสตร ์เซต ระบบจํานวนจรงิ เรขาคณิตวเิคราะห์ ความสัมพันธ ์ฟังกช์ัน ลําดับ อนุกรม ฟังกช์ัน

พีชคณิตฟังกช์ันอดสิัย เมทรกิซ ์ดเีทอรม์นัินท ์เวกเตอร ์อนุพันธ ์อนิทกิรัล การเรยีงสับเปลีย่น การจัดหมู่ ความ

น่าจะเป็น ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับสถติศิาสตร์และสถติพิรรณา การแจกแจงตัวแปรสุม่ สถติศิาสตรอ์งิพารามเิตอร์

เบือ้งตน้ สถติศิาสตร์ไม่องิพารามเิตอร์เบือ้งตน้ การวเิคราะห์สหสัมพันธ ์การถดถอยเชงิเสน้อย่างง่าย และการ

ประยกุตใ์ชค้ณติศาสตรแ์ละสถติทิางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

96302 สารสนเทศธุรกจิเบือ้งตน้ 6(12-2-0-4) 

 Introduction to Business Information 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสารสนเทศธรุกจิ และการนํามาใชป้ระโยชนใ์นการบรกิารและการจัดการ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการวางแผน การบรหิารงาน การวเิคราะหแ์ละการประเมนิผลระบบสารสนเทศ

ธรุกจิ 

 3. เพื่อใหเ้กดิแนวความคดิในการนําเทคโนโลยสีมัยใหม่มาใชใ้นการจัดการสารสนเทศของธุรกจิและ

อตุสาหกรรม 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศธรุกจิตอ่การดําเนนิธรุกจิ 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับสารสนเทศธุรกจิ การกําหนดนโยบายระบบสารสนเทศธุรกจิ การวางแผน การ

วเิคราะห ์และการควบคมุระบบโครงสรา้งของการบรหิารงาน หลักและเทคนคิการบรหิารระบบสารสนเทศงานการ

ผลิต งานการตลาด งานจัดซื้อ งานบัญชแีละการเงิน งานบุคคล งานสํานักงาน งานบริการ ความหมายและ

ววิัฒนาการของการนําเทคโนโลยมีาใชใ้นการจัดการสารสนเทศธุรกจิ ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศธรุกจิ

ตอ่การดําเนนิธรุกจิ การใชส้ารสนเทศธรุกจิเพือ่การบรหิารและการจัดการ 

96304 การสือ่สารขอ้มูลและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ 6(12-2-0-4) 

 Data Communications and Networking 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการสือ่สารขอ้มลู องคป์ระกอบของการสือ่สารขอ้มลู 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและเกดิแนวคดิเกีย่วกับการสือ่สารขอ้มลูในรูปแบบตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถใชร้ะบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เป็นเครือ่งมอืในการสือ่สารขอ้มลู 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเบือ้งตน้เกีย่วกับการสือ่สารขอ้มูล ฮารด์แวรส์ําหรับการสือ่สาร ชอ่งสัญญาณ สือ่และอปุกรณ์ใน

การสือ่สาร การรับส่งขอ้มูลและโพรโทคอล ซอฟตแ์วร์ที่เกีย่วขอ้งกับการสือ่สารขอ้มูล การสือ่สารแบบไรส้าย 

ความรูเ้กี่ยวกับระบบเครือข่ายเบื้องตน้ ระบบเครือข่ายทอ้งถิน่ ระบบเครือข่ายแวน ระบบเครือข่ายแมน ระบบ

เครอืขา่ยอืน่ๆ ระบบอนิเทอรเ์น็ต ระบบอนิทราเน็ต ระบบเอ็กซท์ราเน็ต รวมทัง้จัดระบบเครอืขา่ยและความปลอดภัย

ของขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการสือ่สารขอ้มูลทางธรุกจิ 

96305 เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานธุรกจิดา้นพณชิยกรรม 6(12-2-0-4) 

 Information Technology in Commercial Business 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้จั้กบทบาททั่วๆ ไปของเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองคก์ารตัง้แตบ่ทบาททีส่ามารถชว่ยใน

การปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ทีร่ะดับปฏบิัตจินถงึเจา้หนา้ทีร่ะดับบรหิารเพื่อการควบคุมการดําเนินงาน

และการวางแผน 

 2. เพื่อใหส้ามารถกําหนดแนวทางการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อประโยชน์ในดา้นการควบคุมการ

ดําเนนิการธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถจัดระบบขอ้มลูทางพณชิยกรรมเพือ่ชว่ยเหลอืงานดา้นการวางแผนทางธรุกจิ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจในการนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชใ้นงานธรุกจิ  

 คําอธบิายชุดวชิา 

 บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองคก์ารธุรกจิ แยกเป็นงานปฏบิัตกิารทางพณิชยกรรม การ

ควบคุม การดําเนินการ และการวางแผน แนวคดิของการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยใหก้ารปฏบิัตงิานของ

เจา้หนา้ที ่ระดับปฏบิัตใินธุรกจิประเภทตา่งๆ ตลอดจนธุรกจิประเภทซือ้มาขายไปประเภทบรกิาร และธรุกจิประเภท

ขายส่ง แนวทางกําหนดการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกจิตัง้แต่งานดา้นบัญช ีงานดา้นการ

พนักงาน งานดา้นการจัดซื้อ และงานดา้นการผลติ บทบาทของระบบสารสนเทศในการช่วยผูบ้รหิารระดับสูง

เกีย่วกับดา้นกําหนดยุทธวธิีและกลยุทธ์ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาธุรกจิแนวใหม่ เพื่อใหเ้กดิความ

ไดเ้ปรยีบดา้นการแขง่ขนั 
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96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละการควบคมุภายใน 6(12-2-0-4) 

 Computer Systems Auditing and Internal Control 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับประเภทและขอบเขตของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบระบบงาน

คอมพวิเตอร ์

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับบทบาทและผลกระทบของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจเทคนคิการควบคมุภายในและเทคนคิการตรวจสอบทีด่ ี

 4. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิเกีย่วกบัวธิกีารสรา้งระบบตรวจสอบผา่นคอมพวิเตอร ์

 5. เพือ่มคีวามรูค้วามสามารถในการวางแผน ควบคมุงาน ตดิตาม และประเมนิผลระบบงานคอมพวิเตอร์

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทและขอบเขตของการควบคุมภายในและการตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ บทบาทและ

ผลกระทบของการใชค้อมพวิเตอรท์ีม่ตีอ่การควบคมุภายในและการตรวจสอบ ระเบยีบวธิกีารควบคมุภายในทีด่ ีการ

ควบคุมการจัดการ การควบคุมการพัฒนาระบบงาน การควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร์ การควบคุมเกีย่วกับความ

ปลอดภัยของระบบงานคอมพวิเตอร ์ระเบยีบวธิกีารทางการตรวจสอบ เครื่องมอืและเทคนิคทีใ่ชใ้นการตรวจสอบ

มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในระบบงานคอมพวิเตอร ์วธิกีารสรา้งระบบตรวจสอบผา่นคอมพวิเตอร ์วธิป้ีองกันการ

ทุจริต และวธิีการป้องกันความเสยีหายจากคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการเตรียมตัวและการพัฒนาบุคลากร และ

กรณีศกึษา 

96405 ระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจทางธุรกจิ 6(12-2-0-4) 

 Business Decision Support Systems 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นกระบวนการตดัสนิใจในธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชร้ะบบสารสนเทศเพือ่ประโยชนใ์นการสนับสนุนการตดัสนิใจทางธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นดา้นเทคนคิและการจัดระบบสารสนเทศเพือ่การตดัสนิใจทางธรุกจิ 

 4. เพือ่ใหรู้ห้ลกัการและเกดิแนวคดิเกีย่วกบัแบบจําลองทางธรุกจิ เพือ่ใชศ้กึษาสถานการณ์ในรูปแบบตา่ง  ๆ

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและองคป์ระกอบของการตัดสนิใจทางธุรกจิ การใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการ

สนับสนุนการตดัสนิใจทางธุรกจิ การพัฒนาและออกแบบระบบสนับสนุนการตดัสนิใจทางธรุกจิ เทคนคิการจัดระบบ

สารสนเทศ การใชค้ณุสมบตัขิองระบบฐานขอ้มูล การสรา้งระบบฐานขอ้มลูทางธรุกจิ การทําธรุกจิแบบอจัฉรยิะ การ

จัดทําคลังขอ้มูลทางธุรกจิ เทคนคิในการทําเหมอืงขอ้มูลเพือ่คน้หาความรูใ้หม่ การจัดการและการประเมนิผลการ

ดําเนนิการทางธรุกจิ กรณีศกึษาเกีย่วกบัการใชแ้ละการสรา้งแบบจําลองและคลงัขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจทางธรุกจิ 
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96407 การพฒันาระบบสารสนเทศ 6(12-2-0-4) 

 Information Systems Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 2. เพื่อใหส้ามารถประยุกตห์ลกัการ ทฤษฎ ีและเทคนคิดา้นการพัฒนาระบบสารสนเทศสูภ่าคปฏบิัตไิด ้

อยา่งเหมาะสม 

 3. เพื่อใหม้คีวามสามารถในการวางแผน ควบคุมตดิตาม และประเมนิผลระบบสารสนเทศทีไ่ดพั้ฒนา

มาแลว้ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การประมวลผลขอ้มูลทางธุรกจิดว้ยคอมพิวเตอร์ วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวเิคราะห์และ

ออกแบบระบบเชงิออปเจ็กต ์การศกึษาความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ระเบยีบวธิกีารและเทคนคิทีใ่ชว้เิคราะห์

ระบบสารสนเทศ การวเิคราะห์ค่าใชจ้่าย การวเิคราะห์ความตอ้งการใชข้อ้มูล ระเบียบวธิีการและเทคนิคที่ใช ้

ออกแบบระบบสารสนเทศ รวมทัง้เทคนคิการทําตน้แบบ  แนวทางในการพัฒนาและทดสอบชดุโปรแกรมคําสัง่ การ

จัดทําเอกสาร การตดิตัง้และการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ การตดิตามและประเมนิผลระบบสารสนเทศ 

96408 การจดัการระบบฐานขอ้มูล 6(9-2-3-4) 

 Database Systems Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขอ้มลู สารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการจัดการฐานขอ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัสภาพองคก์าร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการบรหิาร และการจัดการฐานขอ้มลูไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายของระบบฐานขอ้มูล คุณสมบัตแิละโครงสรา้งของระบบฐานขอ้มูล แบบจําลองของขอ้มูล 

โครงสรา้งทางตรรกภาพและกายภาพของฐานขอ้มลู การจัดการขอ้มูลและคน้คนืขอ้มลู การควบคมุและรักษาความ

ปลอดภัยของฐานขอ้มูล พจนานุกรมขอ้มูล กรณีศกึษา และสถานการณ์จําลองเกี่ยวกับการใชป้ระโยชน์ของ

ฐานขอ้มลู 

96410 เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรบัการบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจดัการ 6(12-2-0-4)  

 Information Technology for Financial and Managerial Accounting 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสารสนเทศทางการบญัช ี

 2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับตน้ทนุ จุดคุม้ทนุ และการงบประมาณ เพื่อการวางแผน การควบคุม และการ

ตดัสนิใจ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการวเิคราะหข์อ้มลูทางการบัญชเีพือ่การจัดการ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับการบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญช ีระบบย่อยต่างๆ ภายในระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

ความรูเ้กีย่วกับตน้ทุน จุดคุม้ทุน และการงบประมาณเพื่อการวางแผน การควบคุม และการตัดสนิใจ การวเิคราะห์

ขอ้มูลทางการบัญชเีพือ่การจัดการ การประยุกตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การวางแผน ควบคมุ และสนับสนุนการ

ตดัสนิใจทางการบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 
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96411 ระบบสารสนเทศและการจดัการความรู ้ 6(12-2-0-4) 

 Information System and Knowledge Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสารสนเทศในการบรหิารงานระดับตา่งๆ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับการกําหนดนโยบาย การวางแผน การบรหิารและจัดการระบบสารสนเทศ

เชงิกลยทุธ ์

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความรูข้ององคก์าร กระบวนการจัดการความรู ้การพัฒนาระบบ

จัดการความรู ้การสรา้งองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

 4. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิในการนําเทคโนโลยสีมัยใหมม่าใชใ้นการจัดการสารสนเทศและความรู ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ววิัฒนาการ และบทบาทของระบบสารสนเทศในองคก์าร ประเภทของระบบสารสนเทศทีใ่ช ้

ในธุรกจิ การกําหนดนโยบาย การวางแผน การวเิคราะห ์และการควบคมุการประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศธุรกจิและ

ระบบสารสนเทศเชงิกลยทุธ ์การประเมนิความคุม้คา่ของระบบสารสนเทศ กรณีศกึษาเกีย่วกบัระบบสารสนเทศทาง

ธุรกจิและระบบสารสนเทศเชงิกลยุทธ ์แนวคดิทั่วไปเกีย่วกับความรู ้ประเภทของความรู ้กระบวนการจัดการความรู ้

การวเิคราะห์ การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการความรู ้การสรา้งองคก์ารแห่งการเรียนรู ้การประยุกตใ์ชห้รือ

กรณีศกึษาเกีย่วกบัการจัดการความรู ้

96412 การบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 6(12-2-0-4) 

 Information Technology Project Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการ และการบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรหิารทรัพยากรของโครงการ ขอบเขตของโครงการ คณุภาพ

ของโครงการและความเสีย่งของโครงการ 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับกระบวนการการใชเ้ครื่องมือ และเทคนิคสําหรับการบริหาร

โครงการ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายของโครงการ วงจรชีวติของโครงการ ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับการบริหารโครงการดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ แนวทางในการบรหิารทรัพยากรของโครงการ การบรหิารขอบเขตของโครงการ การบรหิาร

คุณภาพของโครงการ การบรหิารความเสีย่งของโครงการ กระบวนการ เครื่องมือ และเทคนิคสําหรับการบรหิาร

โครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ กรณีศกึษาการบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

96413 การออกแบบและพฒันาเว็บ 6(9-2-3-4) 

 Web Design and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัเว็บและเขา้ใจประโยชนข์องการนําเว็บมาใชใ้นธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการ เทคนคิ และเครือ่งมอื สาํหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บ 

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการออกแบบและพัฒนาเว็บไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะกบัลกัษณะของธรุกจิ 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้งของเวลิดไ์วดเ์ว็บ บรกิารตา่งๆ ของผูใ้หบ้รกิารเว็บ หลักการ เทคนคิ และเครือ่งมอื สาํหรับการ

ออกแบบและพัฒนาเว็บ ระบบฐานขอ้มูลบนเว็บ การโปรแกรมสําหรับการสรา้งเว็บ การออกแบบเว็บโดยใชส้ือ่

ประสม การออกแบบภาพกราฟิกและภาพเคลือ่นไหว ระบบงานประยกุตบ์นอนิเทอรเ์น็ตและเวลิดไ์วดเ์ว็บ 

96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 6(9-2-3-4) 

 Computer Programming 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

 2. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละทักษะเกีย่วกับกระบวนการ วธิกีาร เทคนิคและเทคโนโลยทีีท่ันสมัยสําหรับการ

เขยีนโปรแกรม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจและสามารถเขยีนโปรแกรมไปใชป้ระโยชนใ์นงานธรุกจิ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับออปเจ็กตอ์อเรยีนเต็ดหรอืเชงิวัตถุ ตรรกะในการแกปั้ญหาและอัลกอรธิมึ การวเิคราะห์

ปัญหาในเชงิวัตถุ หลักการเขยีนโปรแกรมเชงิวัตถุ ขัน้ตอนการวางแผนวเิคราะห์ การเขยีนผังงาน โดยใชภ้าษา

ยูเอ็มแอล การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ และการตดิตัง้โปรแกรม เครื่องมอืในการพัฒนาโปรแกรม การ

จัดทําเอกสารคูม่อืโปรแกรม 

97101 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการพมิพ ์ 6(12-2-0-4) 

 General Studies in Printing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้ป้ระวตัคิวามเป็นมาของการพมิพแ์ละวัสดทุีเ่กีย่วขอ้งกับการพมิพ ์

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการพืน้ฐานของระบบการพมิพท์ีใ่ชก้นัอยูโ่ดยทั่วไป 

 3. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายเทคนคิการเลอืกใชร้ะบบการพมิพส์ ิง่พมิพต์า่งๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 4. เพือ่ใหรู้จั้กและเขา้ใจธรรมชาตแิละคณุสมบตัขิองวัสดทุีใ่ชใ้นการพมิพ ์

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการพมิพ ์ธรุกจิการพมิพแ์ละอตุสาหกรรมการพมิพท์ัว่ไป 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การพมิพ์และววิัฒนาการของการพมิพ ์ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบัน วัสดุใชพ้มิพ์ หมกึพมิพ์ ความรูเ้กีย่วกับ

กระบวนการผลติสิง่พมิพ ์ตัง้แตง่านกอ่นกระบวนการพมิพ์และงานในกระบวนการพมิพ ์ประกอบดว้ยงานกอ่นพมิพ ์

งานพิมพ์ดว้ยการพิมพ์ระบบต่างๆ ในดา้นหลักการพมิพ์ วธิกีารพมิพ์ แม่พิมพ์ เครือ่งพมิพ์ และสิง่พมิพ์ทีผ่ลติได ้

งานหลังพมิพ์ เทคโนโลยสีารสนเทศในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ธุรกจิการจัดพิมพ์และธุรกจิการพิมพ์ การจัดการ

ทางการพมิพ ์อตุสาหกรรมการพมิพไ์ทย กฎหมายและระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

97103 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบับรรจภุณัฑ ์ 6(12-2-0-4) 

 General Studies in Packaging 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการบรรจภุัณฑ ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในประเภทของบรรจภุัณฑ ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการผลติบรรจภุัณฑ ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มและกฎหมายและขอ้บังคบัตา่งๆ เกีย่วกบับรรจภุัณฑ ์
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลักการบรรจุภัณฑ์ ประเภทบรรจุภัณฑ์ตามชนิดของวัสดุ ไดแ้ก่ บรรจุภัณฑ์กระดาษ บรรจุภัณฑ์

พลาสตกิ บรรจุภัณฑโ์ลหะ บรรจุภัณฑแ์กว้ ลักษณะโครงสรา้งของบรรจภุัณฑป์ระเภทตา่งๆ กระบวนการผลติบรรจุ

ภัณฑ ์ตัง้แตก่ารพัฒนาบรรจุภัณฑ ์ประกอบดว้ยการออกแบบโครงสรา้ง การออกแบบกราฟฟิก การพมิพ ์การขึน้รูป 

การบรรจุของเหลวของแหง้ การปิดผนึก และหน่วยขนสง่ในการกระจ่ายสนิคา้ ผลของบรรจภุัณฑต์่อสิง่แวดลอ้ม 

และกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบับรรจภุัณฑ ์

97210 คณติศาสตรป์ระยกุตสํ์าหรบัเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 6(12-2-0-4) 

 Applied Mathematics for Industrial Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในดา้นคณติศาสตรช์ัน้สงูทีเ่กีย่วขอ้งกับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

 2. เพื่อใหส้ามารถนําความรูด้า้นคณิตศาสตร์ชัน้สูงไปใชใ้นการศึกษาเนื้อหาในชุดวชิาต่างๆ ทาง

เทคโนโลยอีตุสาหกรรมตอ่ไป 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 อนุพันธย์่อยและการประยุกต ์การอนิทกิรัลสองชัน้และสามชัน้และการประยุกต ์อนุกรมกําลัง อนุกรมเท

เลอร ์อนุกรมแมคคลอรนี  

97211 กลศาสตรสํ์าหรบัเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 6(12-2-0-4) 

 Mechanics for Industrial Technology  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจหลักการของสถิตยศาสตร์ และพลศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการทางกลศาสตรเ์ครือ่งจักรกลในเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

 3. เพื่อใหส้ามารถนําความรูด้า้นกลศาสตร์ไปใชใ้นการศกึษาเนื้อหาในชุดวชิาต่างๆ ทางเทคโนโลยี

อตุสาหกรรมตอ่ไป 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลักการพืน้ฐานของสถติยศาสตร ์ระบบแรง แรงลัพธ ์และโมเมนตล์ัพธ ์สมดลุ ความเสยีดทาน หลกัการ

งานสมมต ิเสถยีรภาพ หลักการพื้นฐานของพลศาสตร ์กฎการเคลือ่นทีข่องนวิตัน คนีีเมตกิของอนุภาค พลศาสตร์

ของอนุภาค การหาสมการเคลือ่นทีด่ว้ยกฎขอ้ทีส่องของนวิตนั วธิพีลงังาน และวธิโีมเมนตัม คนีเีมตกิของวตัถเุกร็ง

ในการเคลือ่นทีใ่นระนาบและการเคลือ่นทีท่ั่วไป กลไกแบบต่างๆ การวเิคราะห์การขจัดความเร็วและความเร่งใน

เครือ่งจักรกล การสงัเคราะหช์ ิน้สว่นกลไก การวเิคราะหแ์รงสถติและแรงทางพลศาสตรท์ีเ่กดิขึน้ในกลไก การถ่วง

สมดลุของมวลและมวลเคลือ่นทีก่ลบัไปมา เฟืองและขบวนเฟือง กลศาสตรข์องไหล 

97212 เศรษฐศาสตรป์ระยกุตใ์นอุตสาหกรรม 6(12-2-0-4) 

 Applied Industrial Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเศรษฐศาสตรจ์ลุภาค 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการนําหลักการตา่งๆ ของเศรษฐศาสตรจ์ุลภาคมาประยุกตใ์ชก้ับการ

จัดการทางธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแหลง่ทีต่ัง้อตุสาหกรรม การพัฒนาและการสรา้งขดีความสามารถ

การแขง่ขนัของอตุสาหกรรม 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและลักษณะของวชิาเศรษฐศาสตร ์ความสัมพันธข์องวชิาเศรษฐศาสตรก์ับการดําเนินธุรกจิ

และอตุสาหกรรม อปุสงค ์อปุทาน และดลุยภาพของตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การผลติและตน้ทนุการผลติ ทฤษฎี

หน่วยผลติ ตน้ทนุธรุกรรม โครงสรา้งตลาด พฤตกิรรมการแขง่ขนั และการดําเนนิงานของหน่วยธุรกจิ การวเิคราะห์

และการพยากรณ์อุปสงค ์การตัง้ราคา การวเิคราะหโ์ครงการลงทุนทางธุรกจิ การตัดสนิใจภายใตค้วามเสีย่งและ

ความไม่แน่นอน การวเิคราะหภ์าวะเศรษฐกจิเพื่อการตัดสนิใจ การประยุกตห์ลักการตัดสนิใจในทางธุรกจิ ทฤษฎี

แหลง่ทีต่ัง้อตุสาหกรรม เครอืขา่ยวสิาหกจิ ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การพัฒนาอตุสาหกรรม และการสรา้งขดีความสามารถ

การแขง่ขนัของอตุสาหกรรมในเชงิเศรษฐกจิอตุสาหกรรมในโลกไรพ้รมแดน 

97213 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักระบวนการผลติและเทคนคิการผลติ 6(12-2-0-4) 

 Introduction to Manufacturing Processes and Techniques 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการของกระบวนการผลติพืน้ฐานของอตุสาหกรรม 

 2. เพื่อใหส้ามารถเลอืกใชก้ระบวนการ อปุกรณ์การผลติ  ระบบการผลติ และระบบการควบคมุการผลติ

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการของเทคนคิการผลติพืน้ฐานของอตุสาหกรรม 

 4. เพือ่ใหรู้อ้งคป์ระกอบของระบบการผลติ 

 5. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการเขยีนและวธิกีารอา่นแบบทางวศิวกรรม 

 6. เพือ่ใหรู้ช้นดิและลกัษณะสมบตั ิรวมทัง้การใชง้านของวสัดตุา่งๆ ทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลักการกรรมวธิีการผลติพื้นฐาน ความรูเ้กีย่วกับระบบการผลติในอุตสาหกรรม รวมทัง้เครื่องมือและ

อปุกรณ์ทีใ่ชใ้นระบบการผลติ ระบบไฟฟ้า ระบบกลไก ระบบไฮดรอลกิ และระบบนวิเมตกิ เทคนคิการผลติเบือ้งตน้ 

และความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับระบบควบคมุการผลติ หลกัการเลอืกใชก้ระบวนการ อุปกรณ์การผลติ เทคนิคการผลติ 

และระบบควบคมุการผลติทีเ่หมาะสม หลักการเขยีนและอ่านภาพฉาย มาตรฐานการเขยีนแบบของไทยและสากล 

การอ่านแบบภาพประกอบและภาพแยกชิน้ การใหข้อ้มูลทางดา้นขนาด และขอ้มูลทางดา้นเทคโนโลยลีงในแบบ

งาน พกิัดความคลาดเคลือ่นในทางปฏบิัต ิลักษณะสมบัตแิละการใชง้านของวัสดปุระเภทโลหะทีส่ําคัญบางชนิด 

และลกัษณะสมบตัขิองวัสดปุระเภทอโลหะทีส่าํคญัการเลอืกใชว้ัสดใุหป้ระหยัดและเหมาะสมกับงาน 

97214 วสัดทุางการพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ ์ 6(12-2-0-4) 

 Printing and Packaging Materials 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวสัดปุระเภทตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการเลอืกใชป้ระเภทของวสัดทุางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑท์ีเ่หมาะสมกับการ

นําไปใชง้าน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสมบตัขิองวัสดเุพือ่ใชใ้นการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวเิคราะหปั์ญหาทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑอ์ันเนือ่งมาจากวัสดทุางการ

พมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับองคป์ระกอบ ประเภท มาตรฐาน กระบวนการผลติ สมบัตขิองวัสดทุางการพมิพ์และบรรจุ

ภัณฑป์ระเภทตา่งๆ ไดแ้ก ่แมพ่มิพ ์วสัดใุชพ้มิพ ์หมกึพมิพ ์วสัดสุําหรับงานหลงัพมิพ ์และวสัดอุนืๆ ทีใ่ชใ้นการพมิพแ์ละ

บรรจุภัณฑ ์การรูจั้กเลอืกใชป้ระเภทของวัสดทุางการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑท์ีเ่หมาะสมกับการนําไปใชง้าน การวเิคราะห์

ปัญหาทีเ่กดิในการพมิพแ์ละการใชง้านบรรจภุัณฑอ์นัเนื่องมาจากวสัดทุางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์และวธิแีกไ้ข 

97215 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ ์ 6(12-2-0-4) 

 Science and Technology in Printing and Packaging 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์ 

 2. เพื่อใหม้ีความสามารถในการนําความรูท้างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใชใ้หเ้กิด

ประโยชนใ์นดา้นการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปัจจัยสิง่แวดลอ้มทีม่ตีอ่การพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกับการพมิพ์และบรรจุภัณฑ ์ความรูท้างเคม ี

โฟโตเคมี แสง กลศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ และชีววทิยา เทคโนโลยีที่เกี่ยวขอ้งกับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์

วทิยาศาสตร์ทางภาพและการประยุกต์ใชใ้นทางการพิมพ์ ตลอดจนปัจจัยสิง่แวดลอ้มที่มีผลต่อการพิมพ์และ 

บรรจุภัณฑ ์และผลกระทบจากอุตสาหกรรมการพมิพ์และบรรจุภัณฑท์ีม่ผีลต่อสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้กระบวนการ

บําบดัมลภาวะ 

97216 เทคโนโลยกีระบวนการพมิพ ์ 6(9-2-3-4) 

 Printing Process Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยกีระบวนการพมิพร์ะบบตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหาทีเ่กดิในกระบวนการพมิพร์ะบบตา่ง  ๆรวมทัง้แนวทางในการแกไ้ขปั้ญหา 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัหลกัการพมิพ ์เทคนคิการพมิพ ์เทคโนโลยกีารพมิพต์า่งๆ กระบวนการพมิพพ์ืน้นูน ไดแ้ก ่ 

การพิมพ์เลตเตอร์เพสส์และเฟล็กโซกราฟี กระบวนการพิมพ์พื้นราบ ไดแ้ก่ การพิมพ์ออฟเซตลิโทกราฟี 

กระบวนการพมิพ์พื้นลกึ ไดแ้ก่ การพิมพ์อนิทาลโย การพมิพ์กราวัวร ์และการพิมพ์แพค กระบวนการพมิพ์พื้นฉล ุ

ไดแ้ก ่การพมิพป์รุไขและการพมิพส์กรนิ กระบวนการพมิพไ์รแ้รงกด ไดแ้ก ่การพมิพพ์่นหมกึ การพมิพอ์เิล็กโทรโฟ

กราฟฟี และการพิมพ์ดว้ยความรอ้น รวมทั่งความรูเ้กีย่วกับเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ การใชเ้ครื่องพิมพ์ระบบต่างๆ 

ตลอดจนปัญหาทีเ่กดิในกระบวนการพมิพด์งักลา่วพรอ้มวธิแีกไ้ข รวมทัง้การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 

97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคมุทางการผลติในอุตสาหกรรม 6(12-2-0-4) 

 Technology for Production Planning and Control in Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจระบบการผลติแบบยดืหยุน่ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชร้ะบบการวางแผนความตอ้งการวัสด ุ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถเชือ่มโยงการตดัสนิใจระบบการวางแผนทรัพยากรการผลติ  

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชปั้ญญาประดษิฐท์างอตุสาหกรรม  

 5. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการการจัดการเทคโนโลยรีะบบการผลติ 



13 
 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การนําเทคโนโลยอีัตโนมัตทิางการผลติมาประยุกตใ์ชใ้นการวางแผน และควบคุมการผลติอันประกอบดว้ย

ระบบการผลติแบบยืดหยุ่น ระบบการวางแผนความตอ้งการวัสดุ และระบบการวางแผนทรัพยากรการผลติ นอกจากนี ้

ยังศกึษาถงึปัญญาประดษิฐท์างอตุสาหกรรม และการจัดการเทคโนโลย ี

97315 เครือ่งมอื เครือ่งจกัร วสัด ุและการบํารุงรกัษาในอุตสาหกรรม 6(9-2-3-4) 

 Tools, Machines, Materials and Maintenance in Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเครือ่งมอืในอตุสาหกรรมการผลติ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเครือ่งจักรในอตุสาหกรรมการผลติ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวสัดใุนอตุสาหกรรมการผลติ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะห ์เลอืกใชแ้ละบํารุงรักษาเครือ่งมอืและเครือ่งจักรไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 พืน้ฐานทั่วไปเกีย่วกับเครื่องมอืกลตัดโลหะต่างๆ และระบบจับยดึชิน้งาน ทฤษฎีเกีย่วกับการตัดเฉือน

โลหะ การเคลือ่นทีต่ัดเฉือนและการใชง้าน แรงทีใ่ชใ้นการตัดเฉือน อุณหภูมขิองเศษโลหะและมดี ลักษณะของ

เศษโลหะ การสกึหรอ การสกึกร่อนของมดี ความละเอยีดของผวิงาน และการวดัละเอยีด การหลอ่ลืน่และการหลอ่

เย็นเครื่องมือกล การใชเ้ครื่องมืออย่างถูกตอ้งและมีประสทิธิภาพสูงสุด การวเิคราะห์เพื่อหารูปแบบชิน้ส่วน

เครือ่งมอื เครือ่งจักรแบบต่างๆ ตามหนา้ทีท่ีกํ่าหนด ทฤษฎพีื้นฐานเกีย่วกับความแข็งแรงของวัสดุ และคณุสมบัติ

เชงิกลของวัสดุทางวศิวกรรม การคํานวณชิน้ส่วนต่างๆ ทีเ่ป็นองคป์ระกอบสําคัญในเครื่องจักร การกําหนดวัสดุ

ตลอดจนการกําหนดคณุภาพผวิงาน และพกิัดความเผือ่ วัสดทุีส่ําคัญในการผลติทางอุตสาหกรรม การพัฒนาวัสด ุ

คณุสมบตัขิองวสัด ุการเลอืกใช ้และเทคโนโลยใีหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัวัสด ุการบํารุงรักษาในการผลติทางอตุสาหกรรม 

97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภณัฑแ์ละกระบวนการผลติในอุตสาหกรรม 6(9-2-3-4) 

 Technology for Product and Process Design in Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการนําคอมพวิเตอรช์ว่ยในการออกแบบ 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการใชเ้ทคโนโลยกีารจัดกลุม่ 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและสามารถเลอืกใชค้อมพวิเตอรช์ว่ยในการวางแผนกระบวนการผลติ 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการทํางานของเครือ่งจักรกลควบคมุเชงิตัวเลข 

 5. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชหุ้น่ยนต ์(Robot)ในอตุสาหกรรมการผลติ 

 6. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการขนถา่ยวสัดแุละชิน้สว่นอยา่งอตัโนมัต ิ

 คําอธบิายชุดวชิา 

 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีอัตโนมัติในการผลิต 

เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการ ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ชว่ยการออกแบบ เทคโนโลยกีารจัด

กลุ่ม และคอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผนกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีอัตโนมัติในการผลิต ไดแ้ก ่

เครือ่งจักรกลควบคมุเชงิตวัเลข หุน่ยนต ์และเทคโนโลยขีนถา่ยวสัดอุตัโนมัต ิ
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97317 ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมตัทิางการผลติในอุตสาหกรรม 6(12-2-0-4) 

 Information Systems and Automation for Production in Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและสามารถเลอืกใชร้ะบบสารสนเทศทางอตุสาหกรรม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและสามารถเลอืกใชร้ะบบอตัโนมัตใินการผลติ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ภาพรวมและชนดิของระบบสารสนเทศ โครงสรา้งของระบบสารสนเทศทางอตุสาหกรรม การจัดการระบบ

สารสนเทศทางอุตสาหกรรม การจําลองแบบขอ้มูล สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์เครื่องมอืและโปรแกรมในการ

พัฒนาระบบสารสนเทศในอตุสาหกรรม เทคโนโลยดีา้นการสือ่สารและเครอืขา่ยขอ้มูล การวเิคราะหแ์ละออกแบบ

ระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม การทดสอบ การนําไปใช ้และการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม 

ภาพรวมของระบบอัตโนมัต ิสว่นประกอบและการประยุกตใ์ชง้านในการผลติเบือ้งตน้ ความรูเ้บือ้งตน้ของการวัด

พืน้ฐานและการประยกุตใ์ชง้าน การวดัอณุหภูม ิการวดัแรงดนั การวัดการไหล การวัดระดับเซนเซอรแ์ละทรานสตวิ

เซอร์ ชนิดของอุปกรณ์ทํางานในระบบควบคุม มอเตอร์เอซี มอเตอร์เซอร์โว ชนิดของอุปกรณ์สือ่สารในระบบ

อัตโนมัต ิการประยุกตใ์ชไ้มโครคอมพวิเตอรใ์นการควบคุมกระบวนการผลติตัวควบคุมแบบโปรแกรมได ้และการ

เขยีนโปรแกรมควบคมุพืน้ฐาน และการประยกุตใ์ชหุ้น่ยนตอ์ตุสาหกรรม 

97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ ์ 6(9-2-3-4) 

 Printing and Packaging Design 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการออกแบบ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการพัฒนาและออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการออกแบบสิง่พมิพแ์ละบรรจภุัณฑป์ระเภทตา่งๆ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลกัการออกแบบ การออกแบบทางการพมิพท์ีส่มัพันธก์บัระบบการพมิพ ์การออกแบบตัวอกัษรกราฟิก ส ี

การออกแบบสิง่พมิพ์ทั่วไปและบรรจุภัณฑ ์การออกแบบโครงสรา้งบรรจุภัณฑ ์กระบวนการพัฒนาและออกแบบ

ทางการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์การพัฒนาตน้แบบ

บรรจุภัณฑ ์การออกแบบบรรจุภัณฑป์ระเภทตา่งๆ ประกอบดว้ยการออกแบบกล่อง ขวด ซอง ถุง กระป๋อง หลอด 

ฝา ถาด บรรจุภัณฑก์ารด์ และฉลากสนิคา้แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑอ์าหาร บรรจุภัณฑส์นิคา้อปุโภค บรรจุ

ภัณฑย์าและเครือ่งสําอาง การออกแบบบรรจุภัณฑเ์พื่อสิง่แวดลอ้ม กฎหมายและขอ้บังคับต่างๆ ทีเ่กีย่วกับบรรจุ

ภัณฑ ์รวมทัง้การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 

97326 อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปเบือ้งตน้ 6(12-2-0-4) 

 Fundamentals of Food and Agro-Processing Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการเบือ้งตน้เกีย่วกับอตุสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัผลติภัณฑอ์าหารและผลติภณัฑเ์กษตรแปรรูปประเภทตา่งๆ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัอตุสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ผลติภัณฑอ์าหารจําพวกธัญชาต ิน้ํามันและไขมัน 

ผักและผลไม ้พืชตระกูลถั่ว ชา กาแฟ โกโก ้มันสําปะหลัง พืชหัวอืน่ๆ เครื่องเทศ สัตวบ์ก สตัวปี์ก สัตวน้ํ์า น้ํานม 

และสารปรุงแตง่ตลอดจนผลติภัณฑท์ีไ่มใ่ชอ่าหารจําพวกพชืเสน้ใย และยางพารา 
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97402 การออกแบบทางการพมิพ ์ 6(12-2-0-4) 

 Graphic Design in Printing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับพัฒนาการและหลักการออกแบบทางการพิมพ์และองค์ประกอบในการ

ออกแบบ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูท้างดา้นการจัดทําอารต์เวอรค์ การใชส้แีละกราฟิก 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับการพัฒนาการและหลักการออกแบบทางการพมิพ์ทีส่ัมพันธก์ับระบบการพมิพ์ หลักและ

ทฤษฎีการออกแบบทั่วไป การออกแบบตัวอักษร การออกแบบงานพิมพ์ หนังสอืเล่ม งานโฆษณา สิง่พิมพ์ทาง

ธรุกจิ การออกแบบงานบรรจภุัณฑ ์การวางรูปแบบ การจัดทําอารต์เวอรค์ การตดัตอ่ภาพและตวัอกัษร การใชส้ ีและ

ความรูท้างดา้นกราฟิก 

97403 เทคโนโลยกีอ่นพมิพ ์ 6(9-2-3-4) 

 Pre-press Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบังานกอ่นพมิพ ์ตัง้แตข่ัน้เตรยีมตน้ฉบบัจนถงึขัน้ทําแมพ่มิพ ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเทคนคิและวธิกีารตา่งๆ ในการดําเนนิงานกอ่นพมิพ ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหห์าสาเหตขุองปัญหาจากการดําเนนิงานกอ่นพมิพพ์รอ้มทัง้การแกไ้ข 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับเทคโนโลยกีอ่นพมิพร์ะบบดจิทิัล การออกแบบสิง่พมิพ์ ตัวพมิพ์ การจัดการขอ้ความ การ

จับภาพ การสรา้งภาพ การตกแต่งภาพ การผลติน้ําหนักส ีและการผลติภาพพิมพส์ ีการจัดประกอบหนา้ การวาง

หนา้ การจัดการงานกอ่นพมิพร์ะบบดจิทิัล การพมิพผ์ลออก การทําปรู๊ฟ การทําแม่พมิพพ์ื้นนูน พื้นราบ พืน้ลกึ พื้น

ฉลุลายผา้ การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ดว้ยมาตรฐานการผลติ และการควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ดว้ย

ระบบการจัดการส ีรวมทัง้การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 

97406 เทคนคิหลงัพมิพ ์ 6(9-2-3-4) 

 Post-press Techniques 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเทคนคิการทําเลม่และแปรรูปสิง่พมิพด์ว้ยวธิกีารตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการนําสิง่พมิพไ์ปทําเป็นรูปแบบตา่งๆ ตามวตัถปุระสงคก์ารใชง้าน 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้รื่องกระดาษที่เกี่ยวกับการทํารูปเล่ม การนําสิง่พิมพ์ไปทําเป็นรูปแบบต่างๆ หลังการพิมพ ์

ความสมัพันธร์ะหวา่งการวางรูปแบบงานกอ่นพมิพก์ับการพับและการเข ้าเลม่ เทคนคิการพับดว้ยเครือ่ง วธิกีารเขา้

เลม่ การทําเลม่แบบตา่งๆ การเคลอืบปก การเดนิทอง การเจาะ การป๊ัมดนุนูน ฯลฯ ความรูใ้นหลักการ เทคนคิและ

รปูแบบการบรรจภุัณฑ ์การใชป้ระโยชนจ์ากบรรจภุัณฑใ์นการเพิม่คณุคา่ใหก้บัสนิคา้ รวมทัง้การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 

97407 การจดัการทางการผลติและการควบคมุคุณภาพทางการพมิพ ์ 6(12-2-0-4) 

 Printing Production Management and Quality Control 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการการผลติและการวางแผนการผลติ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพของงานพมิพ ์
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับการจัดองคก์รทางการผลติ ความรูท้างดา้นเครือ่งจักรและอปุกรณ์การพมิพ ์รวมทัง้ความรู ้

ในการบํารุงรักษาและความปลอดภัยในการทํางาน การวางผังโรงงาน การวางแผนการผลติ การจัดตารางการผลติ 

การตรวจสอบและควบคมุคณุภาพ การพัฒนาคณุภาพและกําหนดมาตรฐานของงาน  

97410 การจดัการธุรกจิการพมิพ ์ 6(12-2-0-4) 

 Printing Business Management 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการดา้นตา่งๆ ในการดําเนนิธุรกจิ รวมทัง้การนําเทคโนโลยสีารสนเทศมา

ใชจั้ดการธรุกจิการพมิพ ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับการจัดการธุรกจิการพมิพ์ การทําแผนธุรกจิ การจัดองคก์าร การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

การจัดการการตลาด การจัดการการบัญช ีการจัดการการเงนิ การจัดการการผลติ และการควบคุมคุณภาพ การ

จัดการพัสดุ การจัดการสิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัยและพลังงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ตน้ทุนทางการ

พมิพ ์และการประเมนิราคา กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับ การวจัิยและพัฒนา รวมทัง้การพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส ์การ

จัดการโลจสิตกิส ์และการจัดการโซอ่ปุทาน 

97418 ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในอุตสาหกรรม 6(12-2-0-4) 

 Safety, Occupational Health and Environment in Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมาย ความสําคัญ และองคป์ระกอบของงานความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ

สิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม 

 2. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการเสนอมาตรการในการจัดการและควบคมุอนัตรายทีเ่กดิจากอบุตัเิหตแุละ

สิง่แวดลอ้มในการทํางาน 

 3. เพื่อใหส้ามารถจัดการสารเคมอีันตรายและวัตถุอันตราย การประเมนิความเสีย่ง และการวางแผนรับ

เหตฉุุกเฉนิและอคัคภีัยได ้

 4. เพื่อใหส้ามารถจัดการและควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม และวธิกีารป้องกันผลกระทบสิง่แวดลอ้มต่อ

ชมุชนโดยรอบโรงงานได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความสําคัญ และองคป์ระกอบของงานความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มใน

อุตสาหกรรม การจัดการและควบคุมอันตรายที่เกดิจากสิง่แวดลอ้มในการทํางานที่มผีลต่อความปลอดภัยและ

สขุภาพของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทัง้การป้องกันผลกระทบสิง่แวดลอ้มต่อชมุชนโดยรอบโรงงาน 

การตระหนัก การประเมนิ และการควบคมุสิง่แวดลอ้มในการทํางาน สาเหตขุองการเกดิอบุัตเิหต ุความสญูเสยีจาก

อบุัตเิหตแุละการควบคมุอบุตัเิหต ุการจัดการสารเคมอีันตรายและวตัถุอนัตราย การประเมนิความเสีย่ง การวางแผน

รับเหตฉุุกเฉนิและอคัคภีัย ชนดิและแหลง่กําเนดิมลพษิอตุสาหกรรม การจัดการและควบคมุมลพษิอตุสาหกรรม 
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97419 มาตรฐานการจดัการอุตสาหกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรม 6(12-2-0-4) 

 Industrial Management Standards and Industrial Standards 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบคณุภาพ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูท้างดา้นมาตรฐานการจัดการอตุสาหกรรม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานตา่งๆ ในอตุสาหกรรม 

 4. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานการจัดการและมาตรฐานทางอตุสาหกรรมไปใชใ้น

การผลติ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับระบบคุณภาพ การสุม่ตัวอย่างและแผนภูมคิวบคุม ระบบการจัดการคุณภาพยุคใหม่ซึง่

ครอบคลมุเรือ่งของระบบการจัดการคณุภาพทีท่กุคนมสีว่นร่วม ระบบมาตรฐานสากลในงานอตุสาหกรรม มาตรฐาน

การจัดการระบบ การผลติและการบรกิาร มาตรฐานสิง่แวดลอ้ม ขอ้กําหนดผลติภัณฑแ์ละสมรรถภาพ กระบวนการ

มาตรฐานระบบสอบเทยีบ มาตรฐานระบบหอ้งปฏบิตักิาร และระบบมาตรฐานบรูณาการทางอตุสาหกรรม 

97420 การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซอุ่ปทานสําหรบัอุตสาหกรรม 6(12-2-0-4) 

 Logistics and Supply Chain Management for Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการโลจสิตกิส ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการโซอ่ปุทาน 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชก้ารจัดการโลจสิตกิสแ์ละการจัดการโซอ่ปุทานในอตุสาหกรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการจัดการโลจสิตกิส ์ระบบการจัดหาวัตถุดบิ การกระจายสนิคา้ การเลอืกทําเลการจัดเก็บสนิคา้ 

การขนถา่ยสนิคา้ อปุกรณ์ในการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ และรูปแบบการขนสง่ 

 แนวคดิการจัดการโซ่อปุทาน รูปแบบเครือข่ายโซ่อุปทาน การตัดสนิใจขององคก์รในโซ่อปุทาน การ

จัดการสนิคา้คงคลัง การจัดการอปุสงคแ์ละอปุทานของวัตถุดบิและราคา และการประสานงานระหวา่งองคก์รในโซ่

อปุทานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการดําเนนิงาน 

 การประยกุตใ์ชก้ารจัดการโลจสิตกิส ์และโซอ่ปุทานในอตุสาหกรรมการผลติ 

97421 ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม 6(5-2-7-4) 

 Professional Experience in Manufacturing Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูท้ีไ่ดศ้กึษา และประสบการณ์ทีม่มีาประยุกตก์บัการปฏบิตั ิ

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการของการทํางานเป็นทมีและสามารถปฏบิตัไิด ้

 3. เพื่อเสริมสรา้งภาวะการเป็นผูนํ้า ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการตัดสนิใจ ตลอดจน

คณุธรรมและจรยิธรรมของบณัฑติ 

 4. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและสาํนกึในจรรยาวชิาชพีเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลักปฏบิัตแิละจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีเกีย่วกบัการผลติอตุสาหกรรม กฎหมายและขอ้บังคับที่

เกีย่วขอ้งกับการปฏบิัตวิชิาชพี การใชป้ระโยชน์จากเทคนคิ และความรูท้างดา้นอตุสาหกรรมทีนั่กศกึษาไดศ้กึษามา

ปฏบิตังิานดา้นอตุสาหกรรม จรรยาวชิาชพีเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็น

ผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และภาวะการเป็นผูนํ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

97422 การศกึษาความเป็นไปไดแ้ละการวเิคราะหแ์นวโนม้ทางอุตสาหกรรม 6(12-2-0-4) 

 Industrial Feasibility Studies and Trend Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถในกระบวนการศึกษาความเป็นไปไดข้องการจัดทําโครงการทาง

อตุสาหกรรม 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถในการวเิคราะห์แนวโนม้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิต

อตุสาหกรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลักการและวธิกีารวเิคราะห์โครงการและประเมนิค่าทางการลงทุนของโครงการ รวมทัง้หลักการและ

วธิีการประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการ ทัง้ทางดา้นการตลาด เทคโนโลยีการผลติ แรงงาน การเงนิ และ

กฎหมาย ตลอดจนการวเิคราะหแ์นวโนม้การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรมทีม่ผีลมาจากการพัฒนา

ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยขีองประเทศตา่งๆ 

97423 การวางผงัโรงงานและการศกึษาการทํางานในอุตสาหกรรม 6(12-2-0-4) 

 Plant Layout and Work Study in Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวางผังโรงงานและการเคลือ่นยา้ยวัสดใุนโรงงาน และสามารถ

วางผังโรงงานได ้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการศกึษาการทํางาน และสามารถจัดทํามาตรฐานการทํางานและ

เวลามาตรฐานในการทํางานได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 อปุกรณ์ในการลําเลยีงวสัดภุายในโรงงาน การจัดระบบตา่งๆ ของโรงงาน ไดแ้ก ่แสง ส ีเสยีง การจัดวาง

อุปกรณ์และเครื่องมอือย่างประหยัดและมปีระสทิธภิาพ ศกึษาเสน้ทางการเคลือ่นยา้ยวัสดุในโรงงาน การวางผัง

โรงงานรูปแบบตา่งๆ วธิกีารทํางานและเวลาการทํางานของคนงาน การสรา้งแผนภูมกิารทํางาน การสรา้งแผนภูมิ

การผลติ หลักการเคลือ่นไหวอย่างประหยัด ลดความเมือ่ยลา้ การพักผ่อนในขณะปฏบิัตงิานและวธิกีารทํางานให ้

งา่ยขึน้ วเิคราะหก์ารเคลือ่นไหวร่างกาย ทฤษฎแีละการปฏบิัตเิกีย่วกับการศกึษาการทํางานเพือ่จัดทํามาตรฐานงาน 

และเวลามาตรฐานในการทํางาน 

97424 กลยทุธก์ารจดัการระบบปฏบิตักิารในอุตสาหกรรม 6(12-2-0-4) 

 Strategic Management of Operational Systems in Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักลยุทธก์ารวางแผนการผลติในกระบวนการผลติแบบตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ทคนคิการพยากรณ์ความตอ้งการสนิคา้ในการวางแผนการผลติ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชก้ลยทุธใ์นการวางแผนและควบคมุพัสดคุงคลงัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถใชก้ลยทุธใ์นการวางแผนและควบคมุการทํางานในระบบปฏบิัตกิารไดอ้ย่างเหมาะสม 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษากลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัตกิารในกระบวนการผลติอุตสาหกรรมแบบต่างๆ ไดแ้ก่ การผลติ

แบบต่อเนื่องและการผลติแบบไม่ต่อเนื่อง โดยการใชเ้ทคนิคการพยากรณ์ความตอ้งการสนิคา้ การวางแผนและ

ควบคมุพัสดคุงคลัง การวางแผนเพือ่ทําการผลติ การวางแผนการทํางานในระบบปฏบิัตกิารใหม้ปีระสทิธภิาพ และ

การควบคมุการทํางานใหเ้ป็นไปตามแผนทีกํ่าหนด 

97425 การวจิยัและการสมัมนาทางเทคโนโลยกีารผลติอุตสาหกรรม 6(9-2-3-4) 

 Manufacturing Research and Seminar 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการวจัิย 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชป้ระโยชนจ์ากงานวจัิยได ้

 3. เพื่อใหม้ีประสบการณ์ในการฟังหรือนําเสนอผลงานวจัิย และมีการแลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างกัน

เกีย่วกบังานวจัิยทางการผลติในอตุสาหกรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการวจัิย ตัง้แตก่ารเลอืกปัญหา การเขยีนขอ้เสนอ การสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะหข์อ้มูล ตลอดจนการเขยีนรายงานการวจัิย การใชป้ระโยชน์จากงานวจัิยใน

การปฏบิัตงิาน การเรยีนรูง้านวจัิยทางการผลติในอุตสาหกรรมจากการเขา้ร่วมฟัง หรือนําเสนอผลงานต่างๆ ของ

นักวจัิย พรอ้มทัง้มกีารแลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งกนัเกีย่วกบังานวจัิยทางการผลติในอตุสาหกรรม 

97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป 6(9-2-3-4) 

 Food Processing and Agro-Processing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการการแปรรูปอาหารและผลติผลเกษตรอืน่ๆ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการดําเนนิงานแปรรูปอาหารและผลติผลการเกษตรอืน่ๆ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการแปรรูปผลติภัณฑอ์าหารและเกษตรแปรรูป การผลติผลติผลเกษตรเพื่อการแปรรูป 

การจัดการผลติผลเกษตรหลังการเก็บเกีย่ว การตัง้โรงงานแปรรูป การเตรยีมวัตถุดบิ การแปรรูปดว้ยวธิกีารต่างๆ 

การทําใหแ้หง้ การทําใหเ้ขม้ขน้ การหมักดอง การใชเ้อ็นไซม ์ขัน้ตอนและกระบวนการแปรรูปผลติผลเกษตร การ

แปรรูปพชืเสน้ใย ยางพาราและพชืเศรษฐกจิอืน่ๆ 

97428 การจดัการอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป 6(12-2-0-4) 

 Food and Agro-Processing Industrial Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัในการจัดการอตุสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการดําเนนิงานอตุสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการจัดการอตุสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป การวเิคราะหโ์ครงการธุรกจิการแปรรูป 

และการเก็บรักษาสนิคา้เกษตร การจัดการวัตถดุบิ การจัดการกระบวนการผลติอาหารกระป๋อง อาหารแชเ่ย็นและแช่

แข็ง การจัดการบรรจุภัณฑ ์กฎหมายอาหารและเกษตรแปรรูป การจัดการธุรกจิการบรกิารอาหาร การตลาด การ

บัญชแีละการเงนิ การจัดการบุคลากร การสขุาภบิาล และการจัดการของเสยีและน้ําเสยีของอุตสาหกรรมอาหาร

และเกษตรแปรรูป 
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97429 การประกนัคณุภาพและการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและเกษตรแปรรูป 6(12-2-0-4) 

 Quality Assurance and Product Development of Food 

 and Agro-Processing Products 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการประกนัคณุภาพของอาหารและเกษตรแปรรูปประเภทตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการพัฒนาผลติภัณฑอ์าหารและเกษตรแปรรูปประเภทตา่งๆ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการประกันคุณภาพ และการพัฒนาผลติภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูป การตรวจสอบ

ผลติภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูป การควบคุมคุณภาพวัตถุดบิและผลติภัณฑ์ การประเมนิคุณภาพผลติภัณฑ์

อาหารและเกษตรแปรรูป รวมทัง้การประเมนิคณุคา่ทางโภชนาการ การวเิคราะหแ์นวคดิและการวางแผนการพัฒนา

ผลติภัณฑ ์การวจัิยดา้นการพัฒนาผลติภัณฑ ์การพัฒนาผลติภัณฑส์ว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการตลาด สขุลักษณะและ

ความปลอดภัย ผลติภัณฑอ์าหารและเกษตรแปรรูป การวเิคราะหแ์ละรับรองคณุภาพกระบวนการผลติภัณฑอ์าหาร 

แนวโนม้การประกนัคณุภาพและการพัฒนาผลติภัณฑอ์าหารและเกษตรแปรรูป 

97430 การจดัการธุรกจิอุตสาหกรรมสิง่ทอ 6(12-2-0-4) 

 Business Management in Textile Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ศกึษาโครงสรา้งการจัดการธรุกจิและระบบการดําเนนิงานของอตุสาหกรรมสิง่ทอ 

 2. เพือ่ศกึษาการวางแผนธรุกจิและกลยุทธก์ารจัดการธรุกจิอตุสาหกรรมสิง่ทอ 

 3. เพือ่ศกึษาการวเิคราะหแ์ละจัดการการตลาดในธรุกจิอตุสาหกรรมสิง่ทอ 

 4. เพือ่ศกึษาระบบและวธิกีารดําเนนิธรุกจิอตุสาหกรรมสิง่ทอทกุขัน้ตอน 

 5. เพือ่ศกึษากฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิอตุสาหกรรมสิง่ทอ และวเิคราะหส์ถานการณ์สิง่ทอในปัจจุบนั 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาเกีย่วกับโครงสรา้งการจัดการธุรกจิและระบบการดําเนินงานของอุตสาหกรรมสิง่ทอ การวางแผน

ขั ้นตอนการปฏิบัติงาน หลักการและรูปแบบการบริหารจัดการองค์กร แผนธุรกิจ กลยุทธ์การจัดการธุรกิจ

อตุสาหกรรมสิง่ทอ การวเิคราะห์และจัดการการตลาดในธุรกจิอุตสาหกรรมสิง่ทอ ระบบและวธิกีารดําเนินธุรกจิ

อตุสาหกรรมสิง่ทอ นับตัง้แตก่ารจัดหาวัตถดุบิกระบวนการผลติสิง่ทอ ตัง้แตเ่สน้ใยผนืผา้-การตกแตง่-การแปรรูปสิง่

ทอ ธุรกจิสนิคา้สิง่ทอและแฟชั่น กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกับการดําเนินงานในธุรกจิอุตสาหกรรมสิง่ทอ 

ตลอดจนการวเิคราะหส์ถานการณ์สิง่ทอในปัจจบุนั 

97431 เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุณัฑ ์ 6(9-2-3-4) 

 Packaging Converting Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเภทและเครือ่งจักรในการแปรรปูบรรจภุัณฑ ์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการแปรรูปบรรจภุัณฑ ์ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเทคโนโลยตีา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแปรรูปบรรจภุัณฑ ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการทดสอบสมรรถนะการใชง้านบรรจภุัณฑ ์ 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทการแปรรูปบรรจุภัณฑต์ามวัสดบุรรจุภัณฑ ์เครือ่งจักรในการแปรรูปบรรจุภัณฑ ์กระบวนการแปร

รูปบรรจุภัณฑ ์การแปรรูปบรรจุภัณฑก์ระดาษ บรรจุภัณฑพ์ลาสตกิ บรรจุภัณฑโ์ลหะ บรรจภุัณฑแ์กว้ เทคโนโลยทีี่

เกีย่วขอ้งกบัการแปรรูปบรรจภุัณฑ ์การทดสอบสมรรถนะการใชง้านบรรจภุัณฑ ์รวมทัง้การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 

97432 ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยกีารพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ ์ 6(5-2-7-4) 

 Professional Experience in Printing and Printing and Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ปีระสบการณ์และเพิม่ทกัษะในวชิาชพีการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 2. เพือ่เพิม่พูนทกัษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชพีทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 3. เพื่อเสริมสรา้งภาวะการเป็นผูนํ้า ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการตัดสนิใจตลอดจน

คณุธรรมและจรยิธรรมของบณัฑติ 

 4. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและตระหนักถงึจรรยาบรรณในวชิาชพีการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัโครงสรา้งอตุสาหกรรมการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์วชิาชพีในอตุสาหกรรมการพมิพแ์ละบรรจุ

ภัณฑท์ีค่รอบคลมุถงึการผลติ การจําหน่าย การวจัิยและพัฒนา กรณีศกึษาในการประกอบอาชพีทางการพมิพแ์ละ

บรรจุภัณฑ ์การพัฒนาตนเองและการพัฒนากจิการทีเ่กีย่วกับการพมิพ์และบรรจุภัณฑ ์ความสามารถในการจัดการ 

ภาวะเป็นผูนํ้าทีม่ีประสทิธภิาพ มมีนุษยสัมพันธ ์จรรยาบรรณในวชิาชพีเทคโนโลยกีารพมิพ์และบรรจุภัณฑ ์และ

กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม 

99201 วทิยาศาสตรสํ์าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 6(12-2-0-4) 

 Science for Information and Communication Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้ทางวทิยาศาสตร ์

 2. เพือ่นําความรูท้ีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บื้องตน้ทางวทิยาศาสตร์ ความรูท้างเคมี ฟิสกิส ์กลศาสตร์ อเิล็กทรอนิกส ์คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผา่นเว็บและการประยกุต ์ 6(12-2-0-4) 

 Web Services Technology and Applications 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิและวตัถปุระสงคข์องการบรกิารผา่นเว็บ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถนําการบรกิารผา่นเว็บมาประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นสารสนเทศได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและวัตถุประสงคข์องการบรกิารผ่านเว็บ ซึง่ประกอบดว้ยโครงสรา้งสถาปัตยกรรม กระบวนการ

ทํางาน โพรโทคอลและการพัฒนาการบริการต่างๆ ที่ใชเ้ทคโนโลยีการบรกิารผ่านเว็บ ตลอดจนตัวอย่างงาน

ประยกุตท์ีใ่ชเ้ทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บ 
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99311 ระบบสํานกังานอตัโนมตัแิละพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์ 6(9-2-3-4) 

 Office Automation System and Electronic Commerce 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบสาํนักงานอตัโนมัตแิละการจัดการขอ้มลูในองคก์าร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละไดแ้นวคดิเกีย่วกับกระบวนการทางพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูไ้ปพัฒนาเว็บไซตส์าํหรับพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ระบบสํานักงานกับการจัดองคก์ารทีเ่หมาะสม การใชว้ทิยาการใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการประมวลผลขอ้มูล

การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการนํามาใช ้ฐานขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล ระบบสํานักงานแบบเบ็ดเสร็จ ความรู ้

พืน้ฐานและแนวโนม้การทําธุรกจิแบบอเิล็กทรอนิกส ์ระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส ์การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ของขอ้มูล กลยทุธก์ารสรา้งพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส ์กลยุทธก์ารใชง้าน การวางแผน การพัฒนาและการประยุกตใ์ช ้

งานระบบพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์

99312 คณติศาสตรสํ์าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 6(12-2-0-4) 

 Mathematics for Information and Communication Technology 

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการคณติศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 2. เพื่อใหส้ามารถนําความรูด้า้นคณิตศาสตรไ์ปใชใ้นการศกึษาเนื้อหาในชดุวชิาต่างๆ ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารตอ่ไป 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

ทฤษฎีเซต ฟังกช์ั่นและซเีควนซ ์การนับ ตรรกศาสตร์และอนิดักชัน รีเลชัน เทคนิคการพิสูจน์แบบต่างๆ กราฟ

ตน้ไม ้และพชีคณติบลูลนี 

99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย 6(12-2-0-4) 

 Wireless Communication and Networking 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยรีะบบสือ่สารผา่นอนิเทอรเ์น็ตไรส้าย 

 3. เพื่อใหเ้กดิแนวคดิในการประยุกตใ์ชก้ารสือ่สารไรส้าย รวมทัง้การสือ่สารสมัยใหม่และการสือ่สารใน

อนาคต 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ภาพรวมของระบบสือ่สารไรส้ายในอนาคตสําหรับบรกิารเสยีง วดีทิัศน์ ขอ้มลู และสือ่ประสม การทํางาน

ของระบบโครงข่ายขอ้มูลไรส้าย การตดิตัง้เทคโนโลยีไรส้าย เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึงระบบไรส้าย ระบบ

อนิเทอรเ์น็ตเคลือ่นที ่ระบบพ่วงไรส้ายเฉพาะแห่ง ระบบดาวเทยีม เครอืข่ายไรส้ายภายในองคก์ร บูลทธู และอืน่ๆ 

เพือ่นําเสนอการจัดการอตุสาหกรรมโทรคมนาคม  
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99314 โครงสรา้งขอ้มูลและข ัน้ตอนวธิ ี 6(12-2-0-4) 

 Data Structures and Algorithms 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ศกึษาความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัโครงสรา้งขอ้มลูทีจ่ะนําไปใชใ้นการจัดการขอ้มลู 

 2. เพือ่ศกึษาอลักอรธิมึทีใ่ชก้ารจัดการโครงสรา้งขอ้มลูแบบตา่งๆ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับโครงสรา้งขอ้มูลและอัลกอรธิมึ โครงสรา้งขอ้มูลแบบเชงิเสน้ และโครงสรา้งของ

ขอ้มูลแบบไม่เป็นเชงิเสน้ สแตก ควิ ลงิคล์สิต ์โครงสรา้งแบบตน้ไม ้และกราฟ อัลกอรธิมึทีใ่ชจั้ดการโครงสรา้ง

ขอ้มูล การคน้หาขอ้มูล และการจัดเรยีงขอ้มูล อัลกอรธิมึของโปรแกรมแบบยอ้นกลับ และการวเิคราะหก์ารทํางาน

ของอลักอรธิมึ 

99315 สถาปตัยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิตักิาร 6(12-2-0-4) 

 Computer Architecture and Operation Systems 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ศกึษาสถาปัตยกรรมของระบบคอมพวิเตอร ์

 2. เพือ่ศกึษาการทํางานของโปรแกรมระบบปฏบิตักิาร 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบบัส ระบบหน่วยความจํา ลําดับชัน้หน่วยความจํา

หน่วยความจําแคช หน่วยความจําหลักคาบเกีย่วและแบบขนาน หน่วยความจําเสมอืน เลขคณิตของคอมพวิเตอร์

ความเร็วสงู สถาปัตยกรรมแบบขนาน และศกึษาถงึประเภทของระบบจัดการการทํางานของโปรแกรม จุดมุ่งหมาย 

ฟังกช์นัตา่งๆ ในการใชง้านและการจัดการระบบ การใชโ้ปรแกรมพรอ้มกนัมากกวา่หนึง่โปรแกรม การซงิโครไนซเ์ซ

ชัน บริเวณวกิฤต เซมาฟอร์ การเขา้ควิ บัฟเฟอร์ของขอ้มูล การตดิขัด การจัดการกับกระบวนการ การจัดการ

หน่วยความจํา การจัดการหน่วยอปุกรณ์อืน่ๆ การจัดการไฟลแ์ละการป้องกนัระบบ 

99402 การจดัการความม ัน่คงปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอร ์ 6(12-2-0-4) 

 Computer Security Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิดา้นความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอ ์

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพวิเตอรใ์นดา้นกฎหมายและ

จรยิธรรม 

 3. เพื่อใหเ้กดิแนวคดิในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการควบคุมและป้องกันเครอืข่ายคอมพวิเตอรจ์าก

การบกุรุก 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร ์ปัญหาทีเ่กดิจากการกระทําของคนและจากตัว

ระบบ กรอบงานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมการเขา้ถงึตัวระบบ เทคโนโลยแีละเครื่องมอืทีใ่ช ้

การควบคมุระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์การป้องกันการบกุรุก การควบคมุทางชวีภาพ การใชซ้อฟตแ์วรป้์องกัน การ

เขา้รหัสและการถอดรหัส คยีส์ว่นตัวและคยีส์าธารณะ ลายมอืชือ่ดจิทิัล ประเด็นกฎหมายและจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

แนวโนม้และการประยกุตง์านดา้นความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร ์
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99409 ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 6(12-2-2-2) 

 Professional Experience in Information and Communication Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตห์ลกัการ ทฤษฎ ีและเทคนคิตา่งๆ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ในทางปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวางแผนและประสานงานในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความสามารถในการวเิคราะหปั์ญหาและการตัดสนิใจในวชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสือ่สาร 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักการ ทฤษฎ ีและเทคนิคต่างๆ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารสูภ่าคปฏบิัต ิ

การใชก้รณีศึกษาและสถานการณ์จําลองในการจัดทําโครงการ วางแผนและประสานงานในดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร ตลอดจนวเิคราะหแ์ละการแกปั้ญหา การประยุกตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ในธุรกจิในกรณีศกึษา การกําหนดปัจจัยแห่งความสําเร็จในการประยุกตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร การ

ทําความเขา้ใจถึงศักยภาพและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารที่มีต่อองคก์ารและสังคม 

จรรยาวชิาชพีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ความรูเ้กีย่วกับกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับวชิาชพีเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร 

99410 การจดัการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม 6(12-2-0-4) 

 Telecommunication System Design and Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจวธิกีารพืน้ฐานในการวเิคราะห ์ออกแบบ และการพัฒนาระบบโทรคมนาคม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหค์วามตอ้งการระบบโทรคมนาคมและศกึษาความเป็นไปได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 เทคนิค เครื่องมอื วัฏจักร และวธิกีารในการวเิคราะห ์ออกแบบ และการพัฒนาระบบโทรคมนาคม การ

วเิคราะหค์วามตอ้งการระบบ การศกึษาความเป็นไปได ้การวเิคราะหเ์ชงิโครงสรา้ง การออกแบบเชงิตรรกะ และการ

นําเสนอระบบทั่วไป การจัดทําเอกสารดว้ยการใชเ้ครื่องมือแบบเก่าและแบบมีโครงสรา้ง และเทคนิคทําแผนผัง

สําหรับการไหลขอ้มูล โครงสรา้งขอ้มูล และการออกแบบไฟล ์การวเิคราะห์และออกแบบระบบโทรคมนาคมจาก

ทศันมติเิชงิบรหิาร เครือ่งมอื การจัดการอืน่ๆ ในการออกแบบและวเิคราะหเ์ครอืขา่ยโทรคมนาคม 

99411 การบรหิารความม ัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 6(12-2-0-4) 

 Information Security Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิในการวางแผนและจัดการระบบความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในดา้นกฎหมายและจรยิธรรม 

 4. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูม้ากําหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได ้
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พืน้ฐานความรูด้า้นเครอืขา่ยเพือ่การจัดการดา้น

ความมั่นคงปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยของเวลิดไ์วดเ์ว็บ ความมั่นคงเชงิออปเจ็กต ์การจัดการความมั่นคง

ปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ การวางแผนและจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยของฐานขอ้มูล การป้องกันทาง

กายภาพและการวเิคราะห์ความเสีย่ง ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในประเด็นของกฎหมายและ

จรรยาบรรณ นโยบายและการกําหนดนโยบาย ขัน้ตอนการพัฒนานโยบายเกีย่วกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

และกรณีศกึษา  

99412 หลกัการและการบรหิารเครอืขา่ย 6(9-2-3-4) 

 Network Principles and Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเครอืขา่ยการสือ่สารแบบตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหก์ารวางแผนการขยายและการใชเ้ครอืขา่ยใหเ้กดิประโยชนม์ากทีส่ดุ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบํารุงรักษาเครอืขา่ยและความมั่นคงของขอ้มลูในเครอืขา่ย 

 4. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิเกีย่วกบัการใหบ้รกิารขา่วสารขอ้มลู และแนวโนม้เทคโนโลยกีารบรกิารเครอืขา่ย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 เครอืขา่ยการสือ่สารแบบตา่งๆ ตัวกลางทีใ่ชใ้นงานเครอืขา่ย การคํานวณทราฟฟิก การวางแผนการขยาย

และการใชเ้ครือข่าย ความมั่นคงของขอ้มูลในเครือข่าย การประยุกต์เครือข่ายและการบํารุงรักษา แนวโนม้

เทคโนโลยกีารบรกิารเครอืขา่ย 

99413 การโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ ัน้สงู 6(9-2-3-4) 

 Advanced Computer Programming 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหส้ามารถนําความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการโปรแกรมเชงิวัตถุไปประยุกต์ใชใ้นการเขียน

โปรแกรมพืน้ฐานและขัน้สงูได ้

 2. เพือ่ใหส้ามารถเรยีนรูรู้ปแบบและปัญหาของโปรแกรมตา่งๆในปัจจบุนั 

 3. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาทกัษะกระบวนการคดิและเทคนคิตา่งๆในการเขยีนโปรแกรม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับการโปรแกรมเชงิวัตถุ การโปรแกรมดา้นโครงสรา้งขอ้มูล และอัลกอรธิมึ การทํางานกับ

ไฟล์ขอ้มูล การจัดการขอ้ผิดพลาด การโปรแกรมแบบเทรด การโปรแกรมทางดา้นกราฟิก การออกแบบและ

โปรแกรมในสว่นการตดิตอ่กบัผูใ้ช ้การโปรแกรมดา้นระบบเครอืขา่ย และฐานขอ้มลู ตลอดจนกรณีศกึษา 

99414 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 6(12-2-0-4) 

 Multimedia Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยทีีส่นับสนุนมัลตมิเีดยีประเภทตา่งๆ 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับคุณภาพทางกายภาพของมัลตมิเีดยีประเภทต่างๆ ทีใ่ชใ้นระบบ

สารสนเทศและสือ่สาร 

 3. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิในการประยกุตใ์ชม้ัลตมิเีดยีบนเครอืขา่ย 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 เทคโนโลยีในดา้นระบบปฏบิัตกิาร โพรโทคอลโครงข่าย และเครื่องมอืสําหรับการพัฒนาโปรแกรมที่

สนับสนุนมัลตมิเีดยีประเภทตา่งๆ การเก็บประมวลผล และการรวมประกอบกัน การสงัเคราะห ์การสรา้ง และการนํา

มัลตมิเีดยีทีเ่ก็บไวม้าเล่นซ้ํา มาตรฐานและวธิบีบีอัดทีส่ําคัญ เทคนิคการกําหนดเวลาทํางานและการสือ่สารแบบ

เรยีลไทมส์าํหรับมัลตมิเีดยีทีก่ระจายบนเครอืขา่ย ระบบแฟ้มขอ้มลูมัลตมิเีดยี และฐานขอ้มลูมัลตมิเีดยี  

99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์ 6(12-2-0-4) 

 Software Engineering 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัขัน้ตอนในการจัดทําซอฟตแ์วร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจเทคนคิตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการจัดทําซอฟตแ์วร ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถนําหลกัการการจัดทําซอฟตแ์วรไ์ปประยุกตใ์ชไ้ด ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ื้นฐานของวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ ศกึษาการวางแผนโครงการการจัดทําซอฟต์แวร์ วธิีวเิคราะห์

ความตอ้งการ สถาปัตยกรรมของซอฟตแ์วร ์พืน้ฐานการออกแบบซอฟตแ์วร ์การพัฒนาซอฟตแ์วรแ์ละการนําไปใช ้

งาน การตรวจสอบคณุภาพของซอฟตแ์วร ์เทคนคิและกลยุทธใ์นการทดสอบซอฟตแ์วร ์การบํารุงรักษาซอฟตแ์วร ์

และตวัอยา่งของการจัดทําซอฟตแ์วรป์ระเภทตา่งๆ 

99418 การออกแบบและสรา้งภาพเคลือ่นไหวของตวัละครสามมติ ิ 6(9-2-3-4) 

 3D Character Design and Animation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัภาพเคลือ่นไหวของตัวละคร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งภาพเคลือ่นไหวของตวัละครไดอ้ย่างเหมาะสม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ืน้ฐานในการสรา้งภาพเคลือ่นไหวของตัวละคร การพัฒนาเกีย่วกับการแสดงทา่ทางของตัวละคร

ในลักษณะต่างๆ ในงานภาพเคลือ่นไหว การสรา้งภาพเคลือ่นไหวเพื่อใหต้ัวการ์ตูนแสดงการเปลีย่นแปลงของ

อารมณ์ การพูด การแสดงความคดิ การเดนิ และการวิง่ เทคนคิวธิทีีใ่ชใ้นการออกแบบและเตรยีมพรอ้มในการสรา้ง

การเคลือ่นไหวของตวัละครสามมติใินรูปแบบตา่ง 
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