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 10103 ทกัษะชวีติ 
  Life Skills 

 ทกัษะในการด าเนนิชวีติในสงัคมสมัยใหม ่ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรูใ้หม่ ความสามารถในดา้น 

การจัดการ การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การประนีประนอม การขจัด
ความเครยีด  คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

  
 10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  English for Communication 
 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  

 10121 อารยธรรมมนุษย ์
  Human Civilization 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก การปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาตแิละกับ 
สงัคมรอบตวั วถิกีารด าเนนิชวีติ ภมูปัิญญา ความนกึคดิ ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

  

 10131 สงัคมมนุษย ์
  Human Society 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์ การรวมตัวเป็นชมุชนและสงัคม  การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์
องคป์ระกอบของสงัคม  พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัด 

ระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี
  

 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ              

  Science, Technology and Environment for Life 
 แนวคดิ ทฤษฎ ีความคดิเชงิวเิคราะห ์กฎเกณฑแ์ละพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีธรรมชาตวิทิยา 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและโภชนาการ การประยุกต ์  
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการด ารงชวีติ 

  

 10151 ไทยศกึษา 
  Thai Studies 

 ความเป็นมาของวฒันธรรมไทย การตัง้ถิน่ฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก และการประยุกตผ์สมผสาน การจัด
ระเบยีบสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ การศกึษา วฒันธรรม ศาสนาและพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรม    

  

 10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 
  Thai for Communication 

 ภาษากับการสือ่สาร บทบาทหนา้ทีข่องภาษาในสงัคม ความสมัพันธร์ะหวา่งความคดิกบัภาษา หลกัการใชภ้าษา 
ในการสือ่สารทัง้ในดา้นทกัษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีน การพัฒนาทกัษะ ภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ 

  
 30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร  

  Introduction to Administration 

 ความหมายและสาระส าคญัของวชิาการบรหิาร ขอบขา่ยและพัฒนาการของการบรหิารทฤษฎ ีและแนวคดิส าคัญ
เกีย่วกบัการบรหิาร ความคลา้ยคลงึและความแตกตา่งระหวา่งการบรหิารรูปแบบตา่งๆ โครงสรา้ง องคป์ระกอบ และบทบาท 

หนา้ทีข่องระบบบรหิารโดยทั่วไป  ความสมัพันธร์ะหวา่งระบบบรหิารกบัสภาพแวดลอ้ม รวมตลอดถงึศกึษาหลักปรัชญา 
การจัดองคก์าร กลไก กระบวนการและกจิกรรมส าคัญในการบรหิารงานโดยทั่วไป 

  

 30211 องคก์ารและการจดัการ และการจดัการทรพัยากรมนุษย ์
  Organization and Management and Human Resource Management 

 ความหมาย รูปแบบ ประเภท และขัน้ตอนของการวางแผน โครงสรา้งและสายการบงัคบับญัชา แนวคดิและทฤษฎี
ตา่งๆ เกีย่วกบัองคก์าร การจัดองคก์าร การอ านวยการ  การจูงใจและความเป็นผูน้ า กลุม่และองคก์าร การจัดการสมัยใหมใ่น

องคก์าร 
ทฤษฎแีละหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ระบบคณุธรรม ขอบขา่ยและขัน้ตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

การวางแผนก าลงัคน การก าหนดต าแหน่งและอตัราเงนิเดอืน การสรรหา การคัดเลอืก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัด

สวัสดกิารและการพนักงานสมัพันธ ์การประเมนิผลการปฏบิตังิาน เทคนคิและเครือ่งมอืของการจัดการทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม ่
   

 32326 การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการจดัการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 
  Strategic Management and Competency-based Management 

 แนวคดิ กระบวนการ การตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร  เพือ่ใชใ้นการ

ตดัสนิใจของฝ่ายบรหิารระดับสงูในการก าหนดทศิทาง วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธข์ององคก์ารในระดบัตา่งๆ  และศกึษาขัน้ตอน
และปัจจัยทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่การน าแผนกลยุทธไ์ปปฏบิตั ิเทคนคิและเครือ่งมอืในการประเมนิและตดิตามผลการปฏบิตักิาร  

ตลอดจนหลักจรยิธรรมของนักบรหิารและความรับผดิชอบตอ่สภาพแวดลอ้มและสงัคมใหเ้หมาะสม 
 



หลกัการและแนวคดิเกีย่วกับสมรรถนะบคุคลและองคก์าร และการพัฒนาสมรรถนะของบคุคลและองคก์าร นโยบาย 

และกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการเพือ่สรา้งสมรรถนะหลกัขององคก์าร แนวทางการพัฒนา
และสรา้งสมรรถนะของบคุคลดา้นความเป็นมอือาชพีและดา้นเกง่คดิ การพัฒนาตัวบคุคลและการพัฒนาตนเอง การพัฒนาดา้น 

การฝึกอบรมเพือ่สรา้งสมรรถนะคน การประเมนิผลงานดว้ยตัวชีว้ดัสมรรถนะ การปรับปรุงผลการด าเนนิงานอย่างตอ่เนือ่งและ 
การพัฒนาสมรรถนะหลกัขององคก์าร 

  

 32401 การวางแผนและควบคมุงานบรหิาร 

  Administrative Planning and Control 

 รูปแบบ แนวคดิ และกระบวนการในการวางแผนและควบคมุ ลกัษณะและความส าคญัของแผนประเภทตา่งๆ วธิกีาร
วเิคราะหค์วามเป็นไปไดแ้ละการน าแผนงานการบรหิารโครงการไปปฏบิตั ิระบบการควบคมุประเภทตา่งๆ อาท ิการควบคมุโดย

งบประมาณ การควบคมุสนิคา้คงเหลอื การควบคมุตน้ทนุ การควบคมุและตรวจสอบการจัดการ การใชร้ะบบขอ้มูลเพือ่การจัดการ
มาใชใ้นระบบการวางแผนและควบคมุ ตลอดจนศกึษาเทคนคิ วธิกีารและแนวคดิใหม่ๆ  เกีย่วกบัระบบการวางแผนและควบคมุงาน

บรหิาร  
  

 96101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 

  Introduction to Computer                                        
 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับสว่นประกอบทีส่ าคญัและขัน้ตอนการท างานของคอมพวิเตอร ์หลักการใชเ้ลขรหัสแบบตา่งๆ 

ลกัษณะของขอ้มลูและแฟ้มขอ้มลู ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอรช์นดิตา่งๆ หลกัการ
ประมวลขอ้มลูดว้ยคอมพวิเตอร ์ขัน้ตอนการประมวลผล การก าหนดกระบวนการประมวลผล  และการออกแบบวธิปีฏบิตักิารของ

ระบบงาน การใชค้อมพวิเตอรท์ างานในธรุกจิ งานวางแผนและตดัสนิใจ และการใชค้อมพวิเตอรท์ างานในส านักงาน ความรู ้
เบือ้งตน้เกีย่วกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร ์หลักการเขยีนโปรแกรม ความรูเ้กีย่วกับโปรแกรมส าเร็จรูป การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

เพือ่บรหิารฐานขอ้มลูและการจัดท าตารางตัวเลข 
  

 96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

  Mathematics and Statistics for Science and Technology 
 ตรรกศาสตร ์เซต  ระบบจ านวนจรงิ เรขาคณติวเิคราะห ์ ความสมัพันธ ์ฟังกช์นั  ล าดบั  อนุกรม  ฟังกช์นัพชีคณติ  

ฟังกช์นัอดสิยั  เมทรกิซ ์ ดเีทอรม์นัินต ์ เวกเตอร ์อนุพันธ ์อนิทกิรัล การเรยีงสบัเปลีย่น การจัดหมู ่ความน่าจะเป็น ความรู ้
เบือ้งตน้เกีย่วกบัสถติศิาสตรแ์ละสถติพิรรณนา การแจกแจงตัวแปรสุม่ สถติศิาสตรอ์งิพารามเิตอรเ์บือ้งตน้ สถติศิาสตรไ์ม่องิ

พารามเิตอรเ์บือ้งตน้ การวเิคราะหส์หสมัพันธ ์การถดถอยเชงิเสน้อยา่งงา่ย และการประยุกตใ์ชค้ณติศาสตรแ์ละสถติทิาง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
  

 96304 การสือ่สารขอ้มูลและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์   
  Data Communications and Networking 

 แนวคดิเบือ้งตน้เกีย่วกบัการสือ่สารขอ้มลู ฮารด์แวรส์ าหรับการสือ่สาร ชอ่งสญัญาณ สือ่และอปุกรณ์ในการสือ่สาร  
การรับสง่ขอ้มูลและโพรโทคอล ซอฟตแ์วรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับการสือ่สารขอ้มลู การสือ่สารแบบไรส้าย ความรูเ้กีย่วกับระบบเครอืขา่ย

เบือ้งตน้ ระบบเครอืขา่ยทอ้งถิน่ ระบบเครอืขา่ยแวน ระบบเครอืขา่ยแมน ระบบเครอืขา่ยอืน่ๆ ระบบอนิเทอรเ์น็ต ระบบอนิทราเน็ต 

ระบบเอ็กซท์ราเน็ต รวมทัง้จัดระบบเครอืขา่ยและความปลอดภัยของขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการสือ่สารขอ้มลูทางธรุกจิ 
  

 96305 เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานธุรกจิดา้นพณชิยกรรม 
  Information Technology in Commercial Business  

 บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองคก์ารธรุกจิ แยกเป็นงานปฏบิตักิารทางพณชิยกรรม การควบคมุ  
การด าเนนิการ และการวางแผน แนวคดิของการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาชว่ยในการปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ทีร่ะดับปฏบิัต ิ

ในธรุกจิประเภทตา่งๆ ตลอดจนธรุกจิประเภทซือ้มาขายไป ประเภทบรกิารและธรุกจิ ประเภทขายสง่ แนวทางก าหนดการใช ้

ประโยชนจ์ากเทคโนโลยสีารสนเทศในธรุกจิตัง้แตง่านดา้นบัญช ีงานดา้นการพนักงาน งานดา้นการจัดซือ้ และงานดา้นการผลติ 
บทบาทของระบบสารสนเทศในการชว่ยผูบ้รหิารระดับสงูเกีย่วกับดา้นก าหนดยทุธวธิแีละกลยทุธ ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

พัฒนาธรุกจิแนวใหมเ่พือ่ใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบดา้นการแขง่ขัน 
  

 96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละการควบคุมภายใน 
  Computer Systems Auditing and Internal Control 

 ประเภทและขอบเขตของการควบคมุภายในและการตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอร ์บทบาทและผลกระทบของ 

การใชค้อมพวิเตอรท์ีม่ตีอ่การควบคมุภายในและการตรวจสอบ ระเบยีบวธิกีารควบคมุภายในทีด่ ีการควบคมุ การจัดการ  
การควบคมุการพัฒนาระบบงาน การควบคมุระบบงานคอมพวิเตอร ์การควบคมุเกีย่วกับความปลอดภัยของระบบงานคอมพวิเตอร ์

ระเบยีบวธิกีารทางการตรวจสอบ เครือ่งมอืและเทคนคิทีใ่ชใ้นการตรวจสอบมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในระบบงาน
คอมพวิเตอร ์วธิกีารสรา้งระบบตรวจสอบผ่านคอมพวิเตอร ์วธิป้ีองกนัการทจุรติ และวธิกีารป้องกนัความเสยีหายจาก 

คอมพวิเตอร ์ตลอดจนการเตรยีมตวัและพัฒนาบคุลากร และกรณีศกึษา 

 96405 ระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจทางธุรกจิ 
  Business Decision Support Systems 

 ความหมายและองคป์ระกอบของการตัดสนิใจทางธรุกจิ การใชร้ะบบสารสนเทศเพือ่ประโยชนใ์นการสนับสนุน 
การตัดสนิใจทางธรุกจิ การพัฒนาและออกแบบระบบสนับสนุนการตดัสนิใจทางธรุกจิ เทคนคิการจัดระบบสารสนเทศ การใช ้

คณุสมบัตขิองระบบฐานขอ้มลู การสรา้งระบบฐานขอ้มลูทางธุรกจิ การท าธรุกจิแบบอัจฉรยิะ การจัดท าคลงัขอ้มลูทางธรุกจิ 
เทคนคิในการท าเหมอืงขอ้มูลเพือ่คน้หาความรูใ้หม ่การจัดการและการประเมนิผลการด าเนนิการทางธรุกจิ กรณีศกึษาเกีย่วกบั

การใชแ้ละการสรา้งแบบจ าลอง และคลงัขอ้มูลเพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจทางธรุกจิ 

 
 



 96407 การพฒันาระบบสารสนเทศ 

  Information Systems Development 
 การประมวลผลขอ้มลูทางธรุกจิดว้ยคอมพวิเตอร ์วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ 

เชงิออปเจกตอ์อเรยีนเต็ด การศกึษาความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ระเบยีบวธิกีารและเทคนคิทีใ่ชว้เิคราะหร์ะบบสารสนเทศ 
การวเิคราะหค์า่ใชจ้า่ย การวเิคราะหค์วามตอ้งการใชข้อ้มลู ระเบยีบวธิกีารและเทคนคิทีใ่ชอ้อกแบบระบบสารสนเทศ รวมทัง้

เทคนคิการท าตน้แบบ แนวทางในการพัฒนาและทดสอบชดุโปรแกรมค าสัง่ การจัดท าเอกสาร การตดิตัง้และการบ ารุงรักษา 

ระบบสารสนเทศ การตดิตามและประเมนิผลระบบสารสนเทศ  
 

 96408 การจดัการระบบฐานขอ้มูล     
  Database Systems Management 

 ความหมายของระบบฐานขอ้มูล คณุสมบตัแิละโครงสรา้งของระบบฐานขอ้มลู แบบจ าลองของขอ้มูลโครงสรา้ง
ทางตรรกภาพและกายภาพของฐานขอ้มูล  การจัดการขอ้มลูและคน้คนืขอ้มูล การควบคมุและรักษาความปลอดภัยของ 

ฐานขอ้มูล พจนานุกรมขอ้มูล กรณีศกึษาและสถานการณ์จ าลองเกีย่วกบัการใชป้ระโยชนข์องฐานขอ้มลู 

 
 96410 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัการบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจดัการ 

  Information Technology for Accounting and Managerial Accounting 
 ความรูเ้กีย่วกับระบบสารสนเทศทางการบญัช ีระบบยอ่ยตา่งๆ ภายในระบบสารสนเทศทางการบญัช ีความรูเ้กีย่วกบั

ตน้ทนุ จุดคุม้ทนุ และการงบประมาณเพือ่การวางแผน การควบคมุ และการตดัสนิใจ การวเิคราะหข์อ้มลูทางการบญัชเีพือ่การ

จัดการ การประยุกตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การวางแผน ควบคมุ และสนับสนุนการตดัสนิใจทางการบญัชกีารเงนิและการบญัชี

เพือ่การจัดการ 

  
 96411 ระบบสารสนเทศและการจดัการความรู ้

  Information System and Knowledge Management 
    ความหมาย ววิัฒนาการ  และบทบาทของระบบสารสนเทศในองคก์าร ประเภทของระบบสารสนเทศทีใ่ชใ้นทางธรุกจิ 

การก าหนดนโยบาย  การวางแผน การวเิคราะห ์และการควบคมุการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศธรุกจิและระบบสารสนเทศ 

เชงิกลยุทธ ์การประเมนิความคุม้คา่ของระบบสารสนเทศ กรณีศกึษาเกีย่วกบัระบบสารสนเทศทางธรุกจิและระบบสารสนเทศ 
เชงิกลยุทธ ์ แนวคดิทัว่ไปเกีย่วกับความรู ้ประเภทของความรู ้กระบวนการจัดการความรู ้การวเิคราะห ์การออกแบบและพัฒนา

ระบบจัดการความรู ้การสรา้งองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้การประยุกตใ์ชห้รอืกรณีศกึษาเกีย่วกับการจัดการความรู ้
 

 96412 การบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  Information Technology Project Management 
   ความหมายของโครงการ  วงจรชวีติของโครงการ  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ  แนวทางในการบรหิารทรัพยากรของโครงการ การบรหิารขอบเขตของโครงการ การบรหิารคณุภาพของโครงการ    
การบรหิารความเสีย่งของโครงการ กระบวนการ เครือ่งมอื และเทคนคิส าหรับการบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กรณีศกึษาการบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 96413 การออกแบบและพฒันาเว็บ 

  Web Design and Development 
    โครงสรา้งของเวลิดไ์วดเ์ว็บ  บรกิารตา่งๆ ของผูใ้หบ้รกิารเว็บ หลกัการ เทคนคิ และเครือ่งมอื ส าหรับการออกแบบและ

พัฒนาเว็บ ระบบฐานขอ้มูลบนเว็บ การโปรแกรมส าหรับการสรา้งเว็บ การออกแบบเว็บโดยใชส้ือ่ประสม การออกแบบภาพกราฟิก
และภาพเคลือ่นไหว ระบบงานประยกุตบ์นอนิเทอรเ์น็ตและเวลิดไ์วดเ์ว็บ 

 

 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

  Computer Programming 
    แนวคดิเกีย่วกบัออปเจ็กตอ์อเรยีนเต็ดหรอืเชงิวตัถุ ตรรกะในการแกปั้ญหาและอัลกอรธิมึ การวเิคราะหปั์ญหาใน 

เชงิวตัถ ุหลกัการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถ ุขัน้ตอนการวางแผนวเิคราะห ์การเขยีนผังงาน โดยใชภ้าษายเูอ็มแอล  การออกแบบ 

การพัฒนา การทดสอบ และการตดิตัง้โปรแกรม เครือ่งมอืในการพัฒนาโปรแกรม การจัดท าเอกสารคูม่อืโปรแกรม 
  

 97101 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการพมิพ ์
  General Studies  in Printing 

 การพมิพแ์ละววิฒันาการของการพมิพ ์ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุัน วสัดใุชพ้มิพ ์หมกึพมิพ ์ความรูเ้กีย่วกับกระบวน 

การผลติสิง่พมิพ ์ ตัง้แตง่านกอ่นกระบวนการพมิพแ์ละงานในกระบวนการพมิพ ์ประกอบดว้ยงานกอ่นพมิพ ์งานพมิพด์ว้ยการพมิพ์
ระบบตา่งๆ ในดา้นหลักการพมิพ ์วธิกีารพมิพ ์แมพ่มิพ ์เครือ่งพมิพ ์และสิง่พมิพท์ีผ่ลติได ้งานหลงัพมิพ ์เทคโนโลยสีารสนเทศใน

อตุสาหกรรมการพมิพ ์ธรุกจิการจัดพมิพแ์ละธรุกจิการพมิพ ์การจัดการทางการพมิพ ์อตุสาหกรรมการพมิพไ์ทย กฎหมายและ
ระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

 97210 คณติศาสตรป์ระยกุตส์ าหรบัเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
  Applied Mathematics for Industrial Technology  

  อนุพันธย์่อยและการประยุกต ์การอนิทกิรัลสองชัน้และสามชัน้ และการประยกุต ์อนุกรมก าลัง อนุกรมเทเลอร์ 
 อนุกรมแมคคลอรนี 

 
 

 

 



 97211 กลศาสตรส์ าหรบัเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

  Mechanics for Industrial Technology 
  หลกัการพืน้ฐานของสถติยศาสตร ์ระบบแรง แรงลพัธ ์และโมเมนตล์พัธ ์สมดลุ ความเสยีดทาน หลกัการงานสมมต ิ

เสถยีรภาพ หลกัการพืน้ฐานของพลศาสตร ์กฎการเคลือ่นทีข่องนวิตนั คนีเีมตกิของอนุภาค พลศาสตรข์องอนุภาค การหา 
สมการเคลือ่นทีด่ว้ยกฎขอ้ทีส่องของนวิตนั วธิพีลงังาน และวธิโีมเมนตมั คนีเีมตกิของวตัถเุกร็งในการเคลือ่นทีใ่นระนาบและ 

การเคลือ่นทีท่ัว่ไป กลไกแบบตา่งๆ การวเิคราะห ์การขจัดความเร็วและความเร่งในเครือ่งจักรกล การสงัเคราะหช์ ิน้สว่นกลไก  

การวเิคราะหแ์รงสถติและแรงทางพลศาสตรท์ีเ่กดิขึน้ในกลไก  การถว่งสมดลุของมวลและมวลเคลือ่นทีก่ลบัไปมา เฟืองและ
ขบวนเฟือง กลศาสตรข์องไหล 

  

 97212 เศรษฐศาสตรป์ระยกุตใ์นอุตสาหกรรม 

  Applied Industrial Economics 
    ความหมายและลักษณะของวชิาเศรษฐศาสตร ์ความสมัพันธข์องวชิาเศรษฐศาสตรก์บัการด าเนนิธรุกจิและ

อตุสาหกรรม อปุสงค ์อปุทาน และดลุยภาพของตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การผลติและตน้ทนุการผลติ ทฤษฎหีน่วยผลติ ตน้ทนุ
ธรุกรรม โครงสรา้งตลาด พฤตกิรรมการแขง่ขนั และการด าเนนิงานของหน่วยธรุกจิ การวเิคราะหแ์ละการพยากรณ์อปุสงค ์การตัง้

ราคา การวเิคราะหโ์ครงการลงทนุทางธรุกจิ การตดัสนิใจภายใตค้วามเสีย่งและความไม่แน่นอน การวเิคราะหภ์าวะเศรษฐกจิเพือ่
การตดัสนิใจ การประยกุตห์ลักการตดัสนิใจในทางธรุกจิ ทฤษฎแีหลง่ทีต่ัง้อตุสาหกรรม  เครอืขา่ยวสิาหกจิ ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การ

พัฒนาอตุสาหกรรม และการสรา้งขดีความสามารถการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมในเชงิเศรษฐกจิอตุสาหกรรมในโลกไรพ้รมแดน 
  

 97213 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักระบวนการผลติและเทคนคิการผลติ 

  Introduction to Manufacturing Processes and Techniques 
                 หลกัการกรรมวธิกีารผลติพืน้ฐาน ความรูเ้กีย่วกับระบบการผลติในอตุสาหกรรม รวมทัง้เครือ่งมอืและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้น
ระบบการผลติ ระบบไฟฟ้า ระบบกลไก ระบบไฮดรอลกิ และระบบนวิเมตกิ เทคนคิการผลติเบือ้งตน้ และความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบั
ระบบควบคมุการผลติ หลกัการเลอืกใชก้ระบวนการ อปุกรณ์การผลติ เทคนคิการผลติ และระบบควบคมุการผลติทีเ่หมาะสม 

หลกัการเขยีนและอา่นภาพฉาย มาตรฐานการเขยีนแบบของไทยและสากล การอา่นแบบภาพประกอบและภาพแยกชิน้ การให ้
ขอ้มลูทางดา้นขนาด และขอ้มูลทางดา้นเทคโนโลยลีงในแบบงาน พกิดัความคลาดเคลือ่นในทางปฏบิตั ิลักษณะสมบตัแิละ 

การใชง้านของวัสดปุระเภทโลหะทีส่ าคัญบางชนดิ และลักษณะสมบตัขิองวัสดปุระเภทอโลหะทีส่ าคัญ การเลอืกใชว้ัสดใุห ้

ประหยัดและเหมาะสมกับงาน 
 

 97301 วสัดุทางการพมิพ ์
  Printing Materials 

  ความรูเ้กีย่วกับองคป์ระกอบ ประเภท มาตรฐาน กระบวนการผลติ และสมบัตขิองวสัดทุางการพมิพป์ระเภทตา่งๆ 

ไดแ้ก ่หมกึพมิพ ์แมพ่มิพ ์วัสดใุชพ้มิพ ์วสัดสุ าหรับงานหลงัพมิพ ์และวัสดทุางการพมิพอ์ืน่ การรูจั้กเลอืกใชป้ระเภทของวสัดุ
ทางการพมิพท์ีเ่หมาะสมกบัการน าไปใชง้าน รวมทัง้การทดสอบคณุภาพของวสัดทุางการพมิพ ์การวเิคราะหปั์ญหาทีเ่กดิขึน้ 

ในทางการพมิพอ์นัเนือ่งมาจากวสัดุทางการพมิพแ์ละวธิกีารแกไ้ข  
  

 97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคมุทางการผลติในอุตสาหกรรม 

  Technology for Production Planning and Control in Industry 
   การน าเทคโนโลยอีตัโนมัตทิางการผลติมาประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนและควบคมุการผลติ อนัประกอบดว้ยระบบ 

การผลติแบบยดืหยุน่ ระบบการวางแผนความตอ้งการวัสด ุและระบบการวางแผนทรัพยากรการผลติ นอกจากนียั้งศกึษาถงึ 
ปัญญาประดษิฐท์างอตุสาหกรรม และการจัดการเทคโนโลย ี  

 
 97315 เครือ่งมอื เครือ่งจกัร วสัด ุและการบ ารุงรกัษาในอุตสาหกรรม 

  Tools, Machines, Materials and Maintenance in Industry  

  พืน้ฐานทั่วไปเกีย่วกับเครือ่งมอืกลตัดโลหะตา่ง ๆ และระบบจับยดึชิน้งาน ทฤษฎเีกีย่วกบัการตดัเฉอืนโลหะ  
การเคลือ่นทีต่ดัเฉือนและการใชง้าน แรงทีใ่ชใ้นการตัดเฉือน อณุหภมูขิองเศษโลหะและมดี ลกัษณะของเศษโลหะ การสกึหรอ 

การสกึกร่อนของมดี ความละเอยีดของผวิงาน และการวดัละเอยีด การหลอ่ลืน่และการหลอ่เย็นเครือ่งมอืกล การใชเ้ครือ่งมอื
อยา่งถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพสงูสดุ การวเิคราะหเ์พือ่หารูปแบบชิน้สว่นเครือ่งมอื เครือ่งจักรแบบตา่งๆ ตามหนา้ทีท่ีก่ าหนด 

ทฤษฎพีืน้ฐานเกีย่วกบัความแข็งแรงของวัสด ุและคณุสมบตัเิชงิกลของวัสดทุางวศิวกรรม การค านวณชิน้สว่นตา่งๆ ทีเ่ป็น

องคป์ระกอบส าคญัในเครือ่งจักร การก าหนดวัสดตุลอดจนการก าหนดคณุภาพผวิงาน และพกิัดความเผือ่ วสัดทุีส่ าคญัใน 
การผลติทางอตุสาหกรรม การพัฒนาวัสด ุคณุสมบตัขิองวัสด ุการเลอืกใช ้และเทคโนโลยใีหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัวสัด ุการบ ารุง 

รักษาในการผลติทางอตุสาหกรรม 
 97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภณัฑแ์ละกระบวนการผลติในอุตสาหกรรม 

  Technology for Product and Process Design in Industry 
  เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติ และเทคโนโลยอีตัโนมัตใินการผลติ เทคโนโลยี 

ในการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการ ไดแ้ก่ คอมพวิเตอรช์ว่ยการออกแบบ เทคโนโลยกีารจัดกลุม่ และคอมพวิเตอร ์

ชว่ยในการวางแผนกระบวนการผลติ และเทคโนโลยอีตัโนมัตใินการผลติ ไดแ้ก่ เครือ่งจักรกลควบคมุเชงิตวัเลข หุน่ยนต ์และ
เทคโนโลยขีนถา่ยวัสดอุตัโนมัต ิ 

 
 97317 ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมตัทิางการผลติในอุตสาหกรรม 

  Information Systems and Automation for Production in Industry 

    ภาพรวมและชนดิของระบบสารสนเทศ โครงสรา้งของระบบสารสนเทศทางอตุสาหกรรม การจัดการระบบสารสนเทศ
ทางอตุสาหกรรม การจ าลองแบบขอ้มลู สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์เครือ่งมอืและโปรแกรมในการพัฒนาระบบสารสนเทศใน

อตุสาหกรรม เทคโนโลยดีา้นการสือ่สารและเครอืขา่ยขอ้มลู การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศในอตุสาหกรรม  
การทดสอบ การน าไปใช ้และการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศในอตุสาหกรรม ภาพรวมของระบบอตัโนมัต ิสว่นประกอบและ 



การประยกุตใ์ชง้านในการผลติเบือ้งตน้ ความรูเ้บือ้งตน้ของการวดัพืน้ฐานและการประยกุตใ์ชง้าน การวดัอณุหภมู ิการวัดแรงดนั 

การวดัการไหล การวัดระดบัเซนเซอรแ์ละทรานสตวิเซอร ์ชนดิของอปุกรณ์ท างานในระบบควบคมุ มอเตอรเ์อซ ีมอเตอรเ์ซอรโ์ว 
ชนดิของอปุกรณ์สือ่สารในระบบอตัโนมัต ิการประยุกตใ์ชไ้มโครคอมพวิเตอรใ์นการควบคมุกระบวนการผลติตัวควบคมุแบบ

โปรแกรมได ้และการเขยีนโปรแกรมควบคมุพืน้ฐาน และการประยกุตใ์ชหุ้น่ยนตอ์ตุสาหกรรม 
 97326 อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปเบือ้งตน้ (ยังไมเ่ปิดสอน) 

  Fundamentals of Food and Agro-Processing Industry 

  แนวคดิเกีย่วกบัอตุสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ผลติภัณฑอ์าหารจ าพวกธัญชาต ิน ้ามันและไขมัน ผักและ 
ผลไม ้พชืตระกลูถั่ว ชา กาแฟ โกโก ้ มันส าปะหลงั พชืหัวอืน่ๆ เครือ่งเทศ สตัวบ์ก สตัวปี์ก สตัวน์ ้า น ้านม และสารปรุงแตง่ 

ตลอดจนผลติภัณฑท์ีไ่มใ่ชอ่าหารจ าพวกพชืเสน้ใย และยางพารา 
 

 97407 การจดัการทางการผลติและการควบคมุคุณภาพทางการพมิพ ์
  Printing Production Management and Quality Control  

 ความรูเ้กีย่วกับการจัดองคก์รทางการผลติ ความรูท้างดา้นเครือ่งจักรและอปุกรณ์การพมิพ ์รวมทัง้ความรูใ้นการ

บ ารุงรักษาและความปลอดภัยในการท างาน การวางผังโรงงาน การวางแผนการผลติ การจัดตารางการผลติ การตรวจสอบ 
และควบคมุคณุภาพ การพัฒนาคณุภาพและก าหนดมาตรฐานของงาน  

  
 97410 การจดัการธุรกจิการพมิพ ์

  Printing Business Management 

 ความรูเ้กีย่วกับการจัดการธรุกจิการพมิพ ์ การท าแผนธรุกจิ  การจัดองคก์าร  การจัดการทรัพยากรมนุษย ์การจัดการ
การตลาด  การจัดการการบญัช ี การจัดการการเงนิ  การจัดการการผลติและการควบคมุคณุภาพ  การจัดการพัสด ุ การจัดการ

สิง่แวดลอ้ม  ความปลอดภัยและพลงังาน  ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ  ตน้ทนุทางการพมิพแ์ละการประเมนิราคา  กฎหมาย  
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั การวจัิยและพัฒนา รวมทัง้การพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์ การจัดการโลจสิตกิส ์ และการจัดการโซอ่ปุทาน 

  
 97418 ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในอุตสาหกรรม 

  Safety, Occupational Health and Environment in Industry 

  ความหมาย ความส าคญั และองคป์ระกอบของงานความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม  
การจัดการและควบคมุอนัตรายทีเ่กดิจากสิง่แวดลอ้มในการท างานทีม่ผีลตอ่ความปลอดภัยและสขุภาพของพนักงานในโรงงาน

อตุสาหกรรม รวมทัง้การป้องกันผลกระทบสิง่แวดลอ้มตอ่ชมุชนโดยรอบโรงงาน การตระหนัก การประเมนิ และการควบคมุ
สิง่แวดลอ้มในการท างาน สาเหตขุองการเกดิอบุัตเิหต ุความสญูเสยีจากอบุตัเิหตแุละการควบคมุอบุตัเิหต ุ การจัดการสารเคมี

อนัตรายและวตัถอุนัตราย การประเมนิความเสีย่ง การวางแผนรับเหตฉุุกเฉนิและอัคคภีัย ชนดิและแหลง่ก าเนดิมลพษิ

อตุสาหกรรม การจัดการและควบคมุมลพษิอตุสาหกรรม 
 

 97419 มาตรฐานการจดัการอุตสาหกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรม 
  Industrial Management Standards and Industrial Standards  

  แนวคดิเกีย่วกบัระบบคณุภาพ การสุม่ตวัอยา่งและแผนภมูคิวบคมุ ระบบการจัดการคณุภาพยคุใหมซ่ึง่ครอบคลมุ 

เรือ่งของระบบการจัดการคณุภาพทีท่กุคนมสีว่นร่วม ระบบมาตรฐานสากลในงานอตุสาหกรรม มาตรฐานการจัดการระบบ 
การผลติและการบรกิาร มาตรฐานสิง่แวดลอ้ม ขอ้ก าหนดผลติภัณฑแ์ละสมรรถภาพ กระบวนการ มาตรฐานระบบสอบเทยีบ 

มาตรฐานระบบหอ้งปฏบิัตกิาร และระบบมาตรฐานบรูณาการทางอตุสาหกรรม 
 

 97420 การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทานส าหรบัอุตสาหกรรม 
  Logistics and Supply Chain Management for Industry 

  แนวคดิการจัดการโลจสิตกิส ์ระบบการจัดหาวัตถดุบิ การกระจายสนิคา้ การเลอืกท าเลการจัดเก็บสนิคา้ การขนถา่ย

สนิคา้ อปุกรณ์ในการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ และรูปแบบการขนสง่ 
 แนวคดิการจัดการโซอ่ปุทาน รูปแบบเครอืขา่ยโซอ่ปุทาน การตดัสนิใจขององคก์รในโซอ่ปุทาน การจัดการสนิคา้ 

คงคลงั การจัดการอปุสงคแ์ละอปุทานของวัตถดุบิและราคา และการประสานงานระหวา่งองคก์รในโซอ่ปุทานเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพการด าเนนิงาน 

 การประยกุตใ์ชก้ารจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานในอตุสาหกรรมการผลติ 

 
 97421 ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยกีารผลติอุตสาหกรรม 

  Professional Experience in Manufacturing Technology 
    หลกัปฏบิตัแิละจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีเกีย่วกับการผลติอตุสาหกรรม กฎหมายและขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้ง 

กบัการปฏบิตัวิชิาชพี การใชป้ระโยชนจ์ากเทคนคิ และความรูท้างดา้นอตุสาหกรรมทีนั่กศกึษาไดศ้กึษามาปฏบิตังิานดา้น
อตุสาหกรรม จรรยาวชิาชพีเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม  

และภาวการณ์เป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 
 97422 การศกึษาความเป็นไปไดแ้ละการวเิคราะหแ์นวโนม้ทางอุตสาหกรรม 

  Industrial Feasibility Studies and Trend Analysis 
  หลกัการและวธิกีารวเิคราะหโ์ครงการและประเมนิคา่ทางการลงทนุของโครงการ  รวมทัง้หลักการและวธิกีารประเมนิ

ความเป็นไปไดข้องโครงการ ทัง้ทางดา้นการตลาด เทคโนโลยกีารผลติ แรงงาน การเงนิ และกฎหมาย ตลอดจนการวเิคราะห์

แนวโนม้การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรมทีม่ผีลมาจากการพัฒนาทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยี
ของประเทศตา่งๆ  

 
 



 97423 การวางผงัโรงงานและการศกึษาการท างานในอุตสาหกรรม 

  Plant Layout and Work Study in Industry 
  อปุกรณ์ในการล าเลยีงวสัดภุายในโรงงาน การจัดระบบตา่งๆ ของโรงงาน ไดแ้ก ่แสง ส ีเสยีง  การจัดวางอปุกรณ์และ

เครือ่งมอือยา่งประหยัดและมปีระสทิธภิาพ ศกึษาเสน้ทางการเคลือ่นยา้ยวัสดใุนโรงงาน การวางผังโรงงานรูปแบบตา่งๆ วธิกีาร
ท างานและเวลาการท างานของคนงาน การสรา้งแผนภมูกิารท างาน การสรา้งแผนภมูกิารผลติ หลกัการเคลือ่นไหวอยา่งประหยัด 

ลดความเมือ่ยลา้ การพักผ่อนในขณะปฏบิัตงิานและวธิกีารท างานใหง้า่ยขึน้ วเิคราะหก์ารเคลือ่นไหวร่างกาย ทฤษฎแีละการ

ปฏบิตัเิกีย่วกบัการศกึษาการท างานเพือ่จัดท ามาตรฐานงาน และเวลามาตรฐานในการท างาน 
 

 97424 กลยทุธก์ารจดัการระบบปฏบิตักิารในอุตสาหกรรม 
  Strategic Management of Operational Systems in Industry 

  ศกึษากลยทุธก์ารจัดการระบบปฏบิตักิารในกระบวนการผลติอตุสาหกรรมแบบตา่งๆ ไดแ้ก ่การผลติแบบตอ่เนือ่งและ
การผลติแบบไมต่อ่เนือ่ง โดยการใชเ้ทคนคิการพยากรณ์ความตอ้งการสนิคา้ การวางแผนและควบคมุพัสดคุงคลงั การวางแผน

เพือ่ท าการผลติ การวางแผนการท างานในระบบปฏบิัตกิารใหม้ปีระสทิธภิาพ และการควบคมุการท างานใหเ้ป็นไปตามแผนที่

ก าหนด 
 

 97425 การวจิยัและการสมัมนาทางเทคโนโลยกีารผลติอุตสาหกรรม 
  Manufacturing Research and Seminar 

  กระบวนการวจัิย ตัง้แต ่การเลอืกปัญหา การเขยีนขอ้เสนอ การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การเก็บ

รวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะหข์อ้มลู ตลอดจนการเขยีนรายงานการวจิัย การใชป้ระโยชน์จากงานวจัิยในการปฏบิัตงิาน  
การเรยีนรูง้านวจิัยทางการผลติในอตุสาหกรรมจากการเขา้ร่วมฟังหรอืน าเสนอผลงานตา่งๆ ของนักวจิัย พรอ้มทัง้มกีาร

แลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งกนัเกีย่วกบังานวจิัยทางการผลติในอตุสาหกรรม  
 

 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป 
  Food Processing and Agro-Processing  

  แนวคดิเกีย่วกบัการแปรรูปผลติภัณฑอ์าหารและเกษตรแปรรูป การผลติผลติผลเกษตรเพือ่การแปรรูป การจัดการ

ผลติผลเกษตรหลงัการเก็บเกีย่ว การตัง้โรงงานแปรรูป การเตรยีมวตัถดุบิ การแปรรูปดว้ยวธิกีารตา่งๆ การท าใหแ้หง้ การท าให ้
เขม้ขน้ การหมักดอง การใชเ้อ็นไซม ์ขัน้ตอนและกระบวนการแปรรูปผลติผลเกษตร การแปรรูปพชืเสน้ใย ยางพาราและพชื

เศรษฐกจิอืน่ๆ  
 

 97428 การจดัการอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป (ยังไมเ่ปิดสอน) 

  Food and Agro-Processing Industrial Management 
  แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการอตุสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป การวเิคราะหโ์ครงการธรุกจิ การแปรรูป และการเก็บ

รักษาสนิคา้เกษตร การจัดการวัตถดุบิ การจัดการกระบวนการผลติอาหารกระป๋อง อาหารแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง การจัดการบรรจุ
ภัณฑ ์กฎหมายอาหารและเกษตรแปรรูป การจัดการธรุกจิการบรกิารอาหาร การตลาด การบัญชแีละการเงนิ การจัดการบคุลากร 

การสขุาภบิาล และการจัดการของเสยีและน ้าเสยีของอตุสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป 

 
 97429 การประกนัคุณภาพและการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและเกษตรแปรรูป 

  Quality Assurance and Product Development of Food and Agro-Processing Products 
  แนวคดิเกีย่วกบัการประกนัคณุภาพและการพัฒนาผลติภัณฑอ์าหารและเกษตรแปรรูป การตรวจสอบผลติภัณฑอ์าหาร

และเกษตรแปรรูป การควบคมุคณุภาพวตัถดุบิและผลติภัณฑ ์การประเมนิคณุภาพผลติภัณฑอ์าหารและเกษตรแปรรูป รวมทัง้ 
การประเมนิคณุคา่ทางโภชนาการ การวเิคราะหแ์นวคดิและการวางแผนการพัฒนาผลติภัณฑ ์การวจิัยดา้นการพัฒนาผลติภัณฑ์ 

  การพัฒนาผลติภัณฑส์ว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตลาด สขุลักษณะและความปลอดภัย ผลติภัณฑอ์าหารและเกษตรแปรรูป  

การวเิคราะหแ์ละรับรองคณุภาพ กระบวนการผลติภัณฑอ์าหาร แนวโนม้การประกนัคณุภาพและการพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร 
และเกษตรแปรรูป 

 
 97430 การจดัการธุรกจิอุตสาหกรรมสิง่ทอ 

  Business Management in Textile Industry 

  ศกึษาเกีย่วกบัโครงสรา้งการจัดการธรุกจิและระบบการด าเนนิงานของอตุสาหกรรมสิง่ทอ การวางแผนขัน้ตอน 
การปฏบิตังิาน หลักการและรูปแบบการบรหิารจัดการองคก์ร แผนธรุกจิ กลยุทธก์ารจัดการธุรกจิอตุสาหกรรมสิง่ทอ การวเิคราะห์

และจัดการการตลาดในธรุกจิอตุสาหกรรมสิง่ทอ ระบบและวธิกีารด าเนนิธรุกจิอตุสาหกรรมสิง่ทอ นับตัง้แตก่ารจัดหาวตัถดุบิ 
กระบวนการผลติสิง่ทอ ตัง้แตเ่สน้ใย  ผนืผา้-การตกแตง่-การแปรรูปสิง่ทอ ธรุกจิสนิคา้สิง่ทอและแฟชัน่ กฎหมายและระเบยีบ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานในธรุกจิอตุสาหกรรมสิง่ทอ ตลอดจนการวเิคราะหส์ถานการณ์สิง่ทอในปัจจบุนั 
 

 99201 วทิยาศาสตรส์ าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

  Science for Information and Communication Technology 
  ความรูเ้บือ้งตน้ทางวทิยาศาสตร ์เชน่ ความรูท้างเคม ีฟิสกิส ์กลศาสตร ์อเิล็กทรอนกิส ์คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลย ี

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
 

 99201 เทคโนโลยกีารบรกิารผา่นเว็บและการประยกุต ์

  Web Services Technology and Applications 
 แนวคดิและวตัถปุระสงคข์องการบรกิารผ่านเว็บ ซึง่ประกอบดว้ยโครงสรา้งสถาปัตยกรรม กระบวนการท างาน  

โพรโทคอลและการพัฒนาการบรกิารตา่งๆ  ทีใ่ชเ้ทคโนโลยกีารบรกิารผา่นเว็บ ตลอดจนตวัอยา่งงานประยุกตท์ีใ่ชเ้ทคโนโลย ี
การบรกิารผ่านเว็บ 



 

 99311 ระบบส านกังานอตัโนมตัแิละพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์
  Office Automation System and Electronic Commerce 

 ระบบส านักงานกบัการจัดองคก์ารทีเ่หมาะสม การใชว้ทิยาการใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกับการประมวลผลขอ้มลู  การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและการน ามาใช ้ ฐานขอ้มูลและการวเิคราะหข์อ้มลูระบบส านักงานแบบเบ็ดเสร็จ ความรูพ้ืน้ฐานและศกึษา 

แนวโนม้การท าธรุกจิแบบอเิล็กทรอนกิส ์ระบบงานทางอเิล็กทรอนกิส ์การรักษาความปลอดภัยของขอ้มลู กลยุทธก์ารสรา้ง

ระบบงานทางอเิล็กทรอนกิส ์กลยทุธก์ารใชง้าน การวางแผนและพัฒนาระบบธรุกจิอเิล็กทรอนกิส ์การประยกุตใ์ชง้าน 
  

 99312 คณติศาสตรส์ าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  
  Mathematics for Information and Communication Technology 

 ศกึษาแนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัทฤษฎทีางคณิตศาสตรท์ีต่อ้งการใชท้ าความเขา้ใจ ความเป็นไปไดข้องทฤษฎขีอง
ศาสตรส์าขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีย่กเวน้ความน่าจะเป็นและสถติ ิไดแ้ก ่ทฤษฎเีซต ฟังกช์ัน่และซเีควนซ ์ 

การนับ ตรรกศาสตรแ์ละอนิดักชัน่ รเีลชัน่ เทคนคิการพสิจูนแ์บบตา่งๆ กราฟ ตน้ไม ้และพชีคณติบลูลนี 

 
 99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย 

  Wireless Communications and Networking 
 ภาพรวมของระบบสือ่สารไรส้ายในอนาคตส าหรับบรกิารเสยีง วดีทิัศน ์ขอ้มูล และสือ่ประสม การท างานของระบบ

โครงขา่ยขอ้มูลไรส้าย การตดิตัง้เทคโนโลยไีรส้าย เทคโนโลยสีมัยใหมร่วมถงึระบบไรส้าย ระบบอนิเทอรเ์น็ตเคลือ่นที ่ระบบ 

พ่วงไรส้ายเฉพาะแหง่ ระบบดาวเทยีม เครอืขา่ยไรส้ายภายในองคก์ร บลูทธู และอืน่ๆ เพือ่น าเสนอการจัดการอตุสาหกรรม
โทรคมนาคม  

  
 99314 โครงสรา้งขอ้มูลและข ัน้ตอนวธิ ี 

  Data Structures and Algorithms 
 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับโครงสรา้งขอ้มลูและอลักอรธิมึตา่งๆ ทีจ่ะน าไปใชใ้นการจัดการขอ้มลูใหม้ปีระสทิธภิาพ 

โครงสรา้งของขอ้มูลจะแบง่ออกเป็นลเินยีและนอนลเินยี โครงสรา้งขอ้มลูดงักลา่วประกอบไปดว้ย สแตกซ ์ควิ ลงิคล์สิต ์

โครงสรา้งแบบตน้ไม ้และกราฟ สว่นของอลักอรธิมึจะเป็นอัลกอรธิมึทีใ่ชก้ารจัดการโครงสรา้งขอ้มลูแบบตา่งๆ เชน่ การคน้หา
ขอ้มลู และการจัดเรยีงขอ้มลู เป็นตน้ อัลกอรธิมึของโปรแกรมแบบยอ้นกลับ และการวเิคราะหก์ารท างานของอัลกอรธิมึ 

  
 99315 สถาปตัยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิตักิาร  

  Computer Architecture and Operation Systems 

 ศกึษาสถาปัตยกรรมของระบบคอมพวิเตอร ์ระบบบัส ระบบหน่วยความจ า ล าดบัชัน้หน่วยความจ า หน่วยความจ า 
แคช หน่วยความจ าหลักคาบเกีย่วและแบบขนาน หน่วยความจ าเสมอืน เลขคณติของคอมพวิเตอรค์วามเร็วสงู สถาปัตยกรรม

แบบขนาน และศกึษาถงึประเภทของระบบจัดการการท างานของโปรแกรม จดุมุง่หมาย ฟังกช์นัตา่งๆ ในการใชง้านและ 
การจัดการระบบ การใชโ้ปรแกรมพรอ้มกนัมากกวา่หนึง่โปรแกรม การซงิโครไนซเ์ซชนั บรเิวณวกิฤต เซมาฟอร ์การเขา้ควิ 

บฟัเฟอรข์องขอ้มูล การตดิขดั การจัดการกบัขบวนการ การจัดการหน่วยความจ า การจัดการหน่วยอปุกรณ์อืน่ๆ การจัดการไฟล์

และการป้องกนัระบบ 
 

 99402 การจดัการความม ัน่คงปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอร ์
  Computer Security Management 

 แนวคดิเกีย่วกับความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร ์ปัญหาทีเ่กดิจากการกระท าของคนและจากตัวระบบ กรอบงานการ
จัดการความมั่นคงปลอดภัยและการควบคมุการเขา้ถงึตวัระบบ เทคโนโลยแีละเครือ่งมอืทีใ่ช ้การควบคมุระบบเครอืขา่ย

คอมพวิเตอร ์การป้องกนัการบกุรุก การควบคมุทางชวีภาพ การใชซ้อฟตแ์วรป้์องกนั การเขา้รหัสและการถอดรหัส คยีส์ว่นตัวและ

คยีส์าธารณะ และลายมอืชือ่ดจิทิลั ประเด็นกฎหมายและจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้ง แนวโนม้และการประยุกตง์านดา้นความมั่นคง
ปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร ์

  
 99409 ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

  Professional Experience in Information and Communication Technology 

 การประยกุตห์ลกัการ ทฤษฎ ีและเทคนคิตา่งๆ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารสูภ่าคปฏบิัต ิการใชก้รณีศกึษา
และสถานการณ์จ าลองในการจัดท าโครงการ วางแผนและประสานงานในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ตลอดจน

วเิคราะหแ์ละการแกปั้ญหา การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในธรุกจิในกรณีศกึษา การก าหนดปัจจัยแหง่
ความส าเร็จในการประยุกตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร การท าความเขา้ใจถงึศักยภาพและผลกระทบของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารทีม่ตีอ่องคก์ารและสงัคม  จรรยาวชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ความรูเ้กีย่วกบักฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

  

 99410 การจดัการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม 
  Telecommunication System Design and Management 

 ศกึษาคน้ควา้ในหัวขอ้เกีย่วกบัเทคนคิ เครือ่งมอื วฏัจักร และวธิกีารในการวเิคราะห ์ออกแบบ และการพัฒนาระบบ
โทรคมนาคม การวเิคราะหค์วามตอ้งการระบบ การศกึษาความเป็นไปได ้การวเิคราะหเ์ชงิโครงสรา้ง การออกแบบเชงิตรรกะ  

และการน าเสนอระบบทัว่ไป การจัดท าเอกสารดว้ยการใชเ้ครือ่งมอืแบบเกา่และแบบมโีครงสรา้ง และเทคนคิท าแผนผังส าหรับ

การไหลขอ้มูล โครงสรา้งขอ้มูล และการออกแบบไฟล ์ เนือ้หาครอบคลมุพืน้ฐานดา้นการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ
โทรคมนาคมจากทัศนมติเิชงิบรหิาร เชน่ การวเิคราะหด์า้นการเงนิส าหรับโครงงานระบบโทรคมนาคม พืน้ฐานดา้นรูปแบบ

คณติศาสตรแ์ละทฤษฎแีถวคอย รวมถงึเครือ่งมอืการจัดการอืน่ๆทีเ่ป็นสิง่ส าคัญในการออกแบบและวเิคราะหเ์ครอืขา่ย
โทรคมนาคม หัวขอ้ดา้นการจัดการระบบโทรคมนาคมซึง่ครอบคลมุเกีย่วกับการเตรยีมเอกสารเชญิชวนยืน่ขอ้เสนอโครงงาน  



การใชค้อมพวิเตอรช์ว่ยในการจัดการระบบโทรคมนาคม และอืน่ๆ 

  
 99411 การบรหิารความม ัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 

  Information Assurance Management 
 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พืน้ฐานความรูด้า้นเครอืขา่ยเพือ่การจัดการดา้นความมั่นคง

ปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยของเวลิดไ์วดเ์ว็บ ความมั่นคงเชงิออบเจ็กต ์การจัดการความมั่นคงปลอดภัยของคอมพวิเตอร ์ 

การวางแผนและจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยของฐานขอ้มลู การป้องกนัทางกายภาพและการวเิคราะหค์วามเสีย่ง ความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในประเด็นของกฎหมายและจรรยาบรรณ นโยบายและการก าหนดนโยบาย ขัน้ตอนการ

พัฒนานโยบายเกีย่วกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และกรณีศกึษา 
 

 99412 หลกัการและการบรหิารเครอืขา่ย 
  Network Principles and Administration 

 เครอืขา่ยการสือ่สารแบบตา่งๆ ตวักลางทีใ่ชใ้นงานเครอืขา่ย การค านวณทราฟฟิก การวางแผนการขยายและการใช ้

เครอืขา่ยใหเ้กดิประโยชนม์ากทีส่ดุ มาตรฐานระบบเครอืขา่ยไอเอสดเีอ็น การบ ารุงรักษาเครอืขา่ยระยะไกล  โหนดและคลัสเตอร ์
คอนโทรลเลอร ์มัลตเิพล็กซงิ เอฟดเีอ็ม ทดีเีอ็ม อปุกรณ์อนิเทลลเิจนตม์ัลตเิพล็กเซอร ์ความมั่นคงของขอ้มลูในเครอืขา่ย  

การประยกุตเ์ครอืขา่ยและการบ ารุงรักษา การใหบ้รกิารข่าวสารขอ้มลูเครอืขา่ยไอเอสดเีอ็น ขา่ยสือ่สารเฉพาะกจิ แนวโนม้
เทคโนโลยกีารบรกิารเครอืขา่ย 

 

 99413 การโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ ัน้สูง  
  Advanced Computer Programming 

 ความรูเ้กีย่วกับการโปรแกรมเชงิวตัถ ุการโปรแกรมดา้นโครงสรา้งขอ้มลู และอลักอรธิมึ การท างานกับไฟลข์อ้มูล  
การจัดการขอ้ผดิพลาด การโปรแกรมแบบเทรด การโปรแกรมทางดา้นกราฟิก การออกแบบและโปรแกรมในสว่นการตดิตอ่กับ

ผูใ้ช ้การโปรแกรมดา้นระบบเครอืขา่ย และฐานขอ้มลู  ตลอดจนกรณีศกึษา 
 

 99414 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี  

  Multimedia Technology 
 เทคโนโลยใีนดา้นระบบปฏบิตักิาร โพรโทคอลโครงขา่ย  และเครือ่งมอืส าหรับการพัฒนาโปรแกรม  ทีส่นับสนุน

มัลตมิเีดยีประเภทตา่งๆ ไดแ้ก ่เสยีงเพลง เสยีงพูด และกราฟิกบนคอมพวิเตอร ์คณุภาพทางกายภาพและทางการรับรูข้อง
มัลตมิเีดยีแตล่ะประเภท รวมถงึการเก็บประมวลผล และการรวมประกอบกนั การสงัเคราะห ์การสรา้ง และการน ามัลตมิเีดยี 

ทีเ่ก็บไวม้าเลน่ซ ้า มาตรฐานและวธิบีบีอดัทีส่ าคญั รวมถงึเทคนคิการก าหนดเวลาท างานและการสือ่สารแบบ Real-time  

ส าหรับมัลตมิเีดยีทีก่ระจายบนเครอืขา่ย ระบบแฟ้มขอ้มลูมัลตมิเีดยี และฐานขอ้มลูมัลตมิเีดยี 
  

 99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์ 
  Software Engineering 

 ความรูพ้ืน้ฐานของวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์ศกึษาการวางแผนโครงการการจัดท าซอฟตแ์วร ์วธิวีเิคราะหค์วามตอ้งการ 

สถาปัตยกรรมของซอฟตแ์วร ์พืน้ฐานการออกแบบซอฟตแ์วร ์การพัฒนาซอฟตแ์วรแ์ละการน าไปใชง้าน การตรวจสอบคณุภาพ
ของซอฟตแ์วร ์เทคนคิและกลยทุธใ์นการทดสอบซอฟตแ์วร์ การบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร ์และตวัอยา่งของการจัดท าซอฟตแ์วร ์

ประเภทตา่งๆ 
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