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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบนั เป็นทีย่ อมรับกันว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมบี ทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การสื่อสารและโทรคมนาคมของประเทศ ดังนั้นการขาดแคลน
บุคลากรทีม่ คี วามรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียอ่ มเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิง่
ดังจะเห็นได้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาจำ�นวนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สถาบัน
อุดมศึกษาต่างๆ ในประเทศผลิตขึ้นมาในแต่ละปีไม่เพียงพอต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่
เจริญขึน้ อย่างรวดเร็ว ดังนัน้ จึงมีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องเร่งรัดให้มกี ารพัฒนากำ�ลังคนทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยเร็ว การเปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จึงเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ประชาชนทั่วไปทั้งที่มีงานทำ�อยู่แล้วและที่ยังไม่มีงานทำ�ได้เพิ่มพูนความรู้
ทักษะ และพัฒนาตนเองในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาของประเทศได้ในส่วนรวมอย่างมี
ประสิทธิภาพที่สุด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปิดสอน ดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2559) สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

2.  วัตถุประสงค์

2.1		วัตถุประสงค์ทั่วไป
1) เพือ่ ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มคี ณ
ุ ภาพเป็นทีต่ อ้ งการและยอมรับ
ของสังคม
2) เพื่ อ พั ฒ นาระบบการเรี ย นการสอนทางไกลด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3) เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม
5) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่บัณฑิต
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2.2		วัตถุประสงค์เฉพาะ
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้
1) มีความคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
2) ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนเพื่อพิจารณา แสวงหา และเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ปัญหาหรือทางเลือกที่เหมาะสม ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ�
3) นำ�ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4) ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ และความเข้าใจ ให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ แ ละสามารถนำ � ความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปพั ฒ นาต่ อ ยอดให้ ทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
6) มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ดังนี้
1) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทักษะทาง
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2) มีค วามสามารถในการนำ�ความรู้ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพอย่า งมี
ประสิทธิภาพ
3) มีความสามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาในวิชาชีพอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวน
การทางวิทยาศาสตร์
4) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ และเทคนิควิธกี ารใหม่ๆ เพือ่ นำ�มาพัฒนาตนเอง
และงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
5) มีความคิดริเริ่ม มีภาวะผู้นำ� และสามารถทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) มีทักษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
7) มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
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3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำ�สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นกรรมการที่ปรึกษาประจำ�สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อทำ�หน้าที่พิจารณาเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและบริการทางวิชาการ
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) ศาสตราจารย์ศักดา ศิริพันธุ์
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
กรรมการ
3) รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธร
กรรมการ
4) อาจารย์ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
กรรมการ
5) อาจารย์วิเทียน นิลดำ�
กรรมการ
6) ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขานุการ
(รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์)
7) รองประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยเลขานุการ
(อาจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร)

4. คณะกรรมการประจำ�สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อทำ�หน้าที่พิจารณาดำ�เนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
กรรมการ
3) รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง
กรรมการ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
กรรมการ
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
กรรมการ
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ณ นครพนม
กรรมการ
7) อาจารย์ภูมิ เจือศิริภักดี
กรรมการ
8) อาจารย์ ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์
เลขานุการ
9) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำ�สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยเลขานุการ
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5. คณาจารย์ประจำ�หลักสูตร

5.1 	หลักสูตรแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กชกร ณ นครพนม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศษ.บ., วท.ม. (วิทยาการคณนา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์, อาจารย์ ดร.
วท.บ., ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์),
ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณัฏฐพร พิมพายน, รองศาสตราจารย์
วท.บ., พบ.ม. (คอมพิวเตอร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์
บธ.บ., ค.บ., วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปิยพร นุรารักษ์, อาจารย์
วศ.บ., M.Sc. (Electrical Engineering)
University of Massachusetts Lowell
พิมผกา ประเสริฐศิลป์, อาจารย์ ดร.
วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),
M.S. (Information Systems and Technology),
Ph.D. (Information Systems and Technology)
Claremont Graduate University
ภิรมย์ คงเลิศ, อาจารย์
วศ.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5.2		หลักสูตรแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จีรานุช บุดดีจีน, อาจารย์ ดร.
วท.บ., วศ.ม. (การพัฒนางานอุตสาหกรรม),
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., M.S. (Graphic Arts System),
วท.ด. (เทคโนโลยีถา่ ยภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์ ดร.
วท.บ., วท.ม. (ฟิสกิ ส์), Dt. Ing. (Chemical Engineering)
Trondheim University
ภูมิ เจือศิริภักดี, อาจารย์
วศ.บ., M.Sc. (Electromechanical Engineering)
Group T – International University College Leuven
ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ, รองศาสตราจารย์
กศ.บ., วท.ม. (พฤกษศาสตร์),
M.Phil. (Printing Technology)
London College of Printing and Distributive Trades

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อิทธิเดช มูลมั่งมี, อาจารย์

6. คณาจารย์ประจำ�สาขาวิชา
กชกร ณ นครพนม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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วศ.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศษ.บ., วท.ม. (วิทยาการคณนา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรณิการ์ ยิ้มนาค, อาจารย์
วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีการบรรจุ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วศ.บ., วศ.ม. (ไฟฟ้า), Ph.D. (Electronic Engineering)
University of Surrey
จีรานุช บุดดีจีน, อาจารย์ ดร.
วท.บ., วศ.ม. (การพัฒนางานอุตสาหกรรม),
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณัฏฐพร พิมพายน, รองศาสตราจารย์
วท.บ., พบ.ม. (คอมพิวเตอร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ, รองศาสตราจารย์
วท.บ., พบ.ม. (คอมพิวเตอร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์
บธ.บ., ค.บ., วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 		
มหาวิทยาลัยรังสิต
บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., M.S. (Graphic Arts System),
วท.ด. (เทคโนโลยีถา่ ยภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปิยพร นุรารักษ์, อาจารย์
วศ.บ., M.Sc. (Electrical Engineering)
University of Massachusetts Lowell
ผกามาศ ผจญแกล้ว, รองศาสตราจารย์
วท.บ., M.Phil. (Printing Technology)
West Herts College
พิมผกา ประเสริฐศิลป์, อาจารย์ ดร.
วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),
M.S. (Information Systems and Technology),
Ph.D. (Information Systems and Technology)
Claremont Graduate University
ภิรมย์ คงเลิศ, อาจารย์
วศ.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภูมิ เจือศิริภักดี, อาจารย์
B.Eng., M.Sc. (Electro-mechanical Engineering),
Group T-International University College Leuven

6

หลักสูตรการศึกษา

วรัญญา ปุณณวัฒน์, รองศาสตราจารย์
วฤษาย์ ร่มสายหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิภา เจริญภัณฑารักษ์, รองศาสตราจารย์ ดร.
แววบุญ แย้มแสงสังข์, อาจารย์ ดร.
ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, อาจารย์ ดร.
ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ, รองศาสตราจารย์
สิทธิชัย รัชยศโยธิน, อาจารย์
สุณี ภู่สีม่วง, รองศาสตราจารย์
สุภาวดี ธีรธรรมากร, รองศาสตราจารย์
อิทธิเดช มูลมั่งมี, อาจารย์

7.  คณาจารย์พิเศษประจำ�สาขาวิชา
พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์ ดร.

บธ.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยสยาม
สต.บ., วท.ม., Ph.D. (Computer Science)
Illinois Institute of Technology
วท.บ., วท.ม. (เคมีประยุกต์), Ph.D. (Environmental
Technology) The Joint Graduate School of
Energy and Environment
วศ.บ., ส.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
Ph.D. (Engineering Sciences)
University of Southampton
กศ.บ., วท.ม. (พฤกษศาสตร์), M.Phil. (Printing
Technology) London College of Printing and
Distributive Trades
วศ.บ., วศ.ม. (เครื่องกล), M.Sc. (Mechanical and
Manufacturing Engineering) University of Greenwich
วท.บ., M.Phil. (Printing Technology)
West Herts College
วท.บ., M.Sc. (Packaging) Michigan State University
วท.บ., วศ.ม. (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วท.บ., วท.ม. (ฟิสิกส์),
Dt. Ing. (Chemical Engineering)
Trondheim University

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
อื่นๆ อีกเป็นจำ�นวนมากมาเป็นกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุง และผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุงเอกสารการสอน
ซึ่งรายนามของผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้มีปรากฏในเอกสารการสอนที่ท่านได้ผลิต/ปรับปรุง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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8. หลักสูตรที่เปิดสอน*

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ
8.1		หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย
2 วิชาเอก คือ
		❏ วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		❏ วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
8.2		หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
		❏ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
		❏ วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

9. การรับรองหลักสูตร

สำ�นักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แล้ว โดยอาจบรรจุเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำ�แหน่งที่ ก.พ. กำ�หนดว่าคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำ�หรับตำ�แหน่งได้ในอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย การปรับอัตราเงิน
เดือนของข้าราชการ

10. คำ�แนะนำ�ในการวางแผนการศึกษา

10.1 นักศึกษาทุกคนควรเลือกศึกษาชุดวิชาตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบุตาม
หลักสูตรหรือวิชาเอกของตนในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจศึกษาทุกชุดวิชาที่กำ�หนดหรือจะเลือกศึกษา
เพียงบางชุดวิชาก็ได้ ทัง้ นี้ ควรเลือกศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะ (ชุดวิชาบังคับ)
ก่อน แล้วจึงศึกษาหมวดวิชาเฉพาะ (ชุดวิชาเลือก) และหมวดวิชาเลือกเสรีในภายหลัง
10.2 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม และชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
10.3 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติได้อย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่
ไม่เกิน 3 ชุดวิชา ส่วนภาคการศึกษาพิเศษให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 1 ชุดวิชา และชุดวิชาที่มีการฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่ม

หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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10.4 สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ไ ด้ กำ � หนดให้ นั ก ศึ ก ษาแขนงวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ตามที่กำ�หนดไว้ใน
โครงสร้างของหลักสูตร
10.5 สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ไ ด้ กำ � หนดให้ นั ก ศึ ก ษาแขนงวิ ช าเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแยกตามวิชาเอกดังนี้
10.5.1 วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่มีการ
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะอย่างน้อย 2 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต และ
ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม (ชุดวิชาบังคับ
ในหมวดวิชาเฉพาะ) ตามที่กำ�หนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร			
10.5.2 วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาทีม่ กี าร
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ จำ�นวน 5 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ ชุดวิชา 97318
การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยี
การแปรรูปบรรจุภัณฑ์ และชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์ (ชุดวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ) ตาม
ที่กำ�หนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร
10.6 สำ�หรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะขอให้ตรวจสอบ
วันและเวลาที่สาขาวิชากำ�หนดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และเตรียมตัวมาเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริม
ทักษะ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำ�หนดในคู่มือฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเอง
10.7 การประเมินผลชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของ
สาขาวิชาฯ จะแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ต้องสอบผ่านทั้ง 2
ส่วนจึงจะถือว่าสอบผ่าน หากนักศึกษาท่านใดที่สอบไม่ผ่านส่วนใดส่วนหนึ่ง ขอให้นักศึกษาเข้าสอบซ่อม
เฉพาะในส่วนนั้น โดยมหาวิทยาลัยจะเก็บคะแนนส่วนทีน่ กั ศึกษาสอบผ่านไว้จนกว่านักศึกษาจะสอบผ่าน
ได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
10.8 ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตร กรณี
ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่แนะนำ�ไว้ ขอให้
นักศึกษาวางแผนการศึกษาโดยศึกษาจากโครงสร้างของหลักสูตร แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาใน
แต่ละภาค และตรวจสอบตารางสอบ มิให้ตรงกัน เนือ่ งจากมหาวิทยาลัยอนุญาตให้นกั ศึกษาเข้าสอบ
ได้เพียงชุดวิชาเดียวในแต่ละคาบการสอบ
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10.9 หากนักศึกษามีปญ
ั หาเกีย่ วกับเนือ้ หาในเอกสารการสอนและสือ่ การสอน วิธกี ารศึกษาชุดวิชา
สามารถขอคำ�ปรึกษาที่สาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร e-Mail หรือกระดานสนทนา
ตามที่อยู่นี้
ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2504 8191 - 3
โทรสาร 0 2503 4932 หรือ e-Mail: stoffice@stou.ac.th หรือ
กระดานสนทนา http://www.stou.ac.th/forum/display_forum_topics.asp?ForumID=16
10.10 หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเทียบงานรายวิชา การโอน/การ
เทียบแทนชุดวิชา การเพิ่ม/ถอนชุดวิชา การย้ายสังกัดสาขาวิชา แขนงวิชาและวิชาเอก การเปลี่ยนคำ�นำ�
หน้าชื่อ - ชื่อสกุล การเปลี่ยนที่อยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพักการศึกษา การลาออก
จากการเป็นนักศึกษา การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา การ
ขอรับใบรายงานผลการศึกษา รวมทั้งการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษา เช่น การสมัคร
เป็นนักศึกษา การลงทะเบียนเรียนและการสอบ สามารถขอคำ�ปรึกษาที่สำ�นักทะเบียนและวัดผลได้ โดย
เขียนใบคำ�ร้องทั่วไป (มสธ.11) จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-Mail ตามที่อยู่นี้
สำ�นักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2503 3598 - 9 หรือ 0 2503 3632 หรือ 0 2504 7231 - 6
โทรสาร 0 2982 9607 หรือ 0 2503 3595 หรือ e-Mail: re.reoffice@stou.ac.th หรือ
ศูนย์สารสนเทศ (Call Center) โทรศัพท์ 0 2504 7788, e-Mail: ic.proffice@stou.ac.th
หมายเหตุ แบบฟอร์มใบคำ�ร้องเกีย่ วกับเรือ่ งต่างๆ ข้างต้น นักศึกษาสามารถสำ�เนาแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากคูม่ อื นักศึกษา
หรือ download ได้จากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp
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รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
❏  วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
❏  วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ใบแทรกแก้ไขโครงสร้างและรายละเอียดของหล ักสูตร
ึ ษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หล ักสูตรการศก
ึ ษา 2560-2562 หน้า 12 – 15
ประจําปี การศก
1. สําเร็ จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
(1) โคร งสร า้ งของหล ักสูต ร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

5

30

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

18

108

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1

6

24

144

รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) ร ายละเอีย ดของหล ักสูต ร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
10103 ทักษะชีวต
ิ
่ สาร
10111 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)

วช
ิ าแกน 4 ช ุด ว ช
ิ า
96101 คอมพิวเตอร์เบือ
้ งต ้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิตส
ิ าํ หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
่ สาร
99201 วิทยาศาสตร์สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

วช
ิ าเฉพาะด า้ น 14 ช ุด ว ช
ิ า โดยเลือกจากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึง่ ดังต่อไปนี้
่ สาร
1) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

บังคับ 10 ชุดวิชา
่ สารข ้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
96304 การสือ
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
96408 การจัดการระบบฐานข ้อมูล*
96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้
96412 การบริหารโครงการด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
99202 การวิเคราะห์ข ้อมูล
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
่ สารสําหรับผู ้สูงอายุ
99321 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่ สาร**
99409 ประสบการณ์วช
ิ าชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
หมายเหตุ * เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ
** เป็ นชุดวิชาทีน
่ ักศึกษาจะต ้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท ้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านัน
้
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และเลือก 4 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาใดกลุม
่ วิชาหนึง่ ต่อไปนี้
กลุม
่ วช
ิ าเทคโนโลย ส
ี าร สนเทศธุร ก จิ
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด ้านพาณิชยกรรม
96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ*
96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

่ สาร
กลุม
่ วช
ิ าเทคโนโลย ก
ี าร สือ
่ สารไร ้สายและเครือข่าย
99313 การสือ
99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย*
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไวเบอร์
2) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

บังคับ 11 ชุดวิชา
่ สารข ้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
96304 การสือ
96408 การจัดการระบบฐานข ้อมูล*
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
่ สาร
99312 คณิตศาสตร์สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
99314 โครงสร ้างข ้อมูลและขัน
้ ตอนวิธ ี
99315 สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัตก
ิ าร
99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
99414 เทคโนโลยีมัลติมเี ดีย
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไวเบอร์
99420 การโปรแกรมเว็บ*
99429 ประสบการณ์วช
ิ าชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์**

และเลือก 3 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาใดกลุม
่ วิชาหนึง่ ต่อไปนี้
กลุม
่ วช
ิ าว ท
ิ ยาการ คอมพ วิ เตอร ป
์ ร ะยุก ต ์
99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ*

กลุม
่ วช
ิ าเว็ บ และโมบายเทคโนโลย ี
่ สารไร ้สายและเครือข่าย
99313 การสือ
ั พันธ์บนเว็บและโมบาย
99319 การออกแบบส่วนปฏิสม
99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลือ
่ นที*
่
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
หมายเหตุ * เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ
** เป็ นชุดวิชาทีน
่ ักศึกษาจะต ้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท ้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านัน
้
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หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
Bachelor of Science (Information and Communication
Technology)
B.Sc. (Information and Communication Technology)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

1) สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง หรือ
2) สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
3) สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4) สำ � เร็ จ การศึ ก ษาอนุ ป ริ ญ ญา หรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) หรื อ เที ย บเท่ า
หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
1. สำ�เร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  

ชุดวิชา
5
18
1
24

หน่วยกิต
30
108
6
144

หมายเหตุ *	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
		 10103 ทักษะชีวิต
		 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
		 10131 สังคมมนุษย์
		 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
		 10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)
วิชาแกน 7 ชุดวิชา
		 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
		 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
		 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
		 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
		 99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		 99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
		 วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา โดยเลือกจากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งดังต่อไปนี้
		 1) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		 บังคับ 7 ชุดวิชา
		 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
		 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
		 96412 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
		 99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
		 99321 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำ�หรับผู้สูงอายุ
		 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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หลักสูตรการศึกษา

		 และเลือก 4 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
		 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม
		 96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
		 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ*
		 96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
		 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
		 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
		 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย*
		 99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์		
		 2) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
		 บังคับ 8 ชุดวิชา
		 99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		 99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
		 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
		 99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
		 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
		 99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
		 99420 การโปรแกรมเว็บ*
		 99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์**
		 และเลือก 3 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้
		 กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
		 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
		 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
		 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ*
		 กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
		 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
		 99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย
		 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่*
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 	 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
		
2. สำ � เร็ จ การศึ ก ษาอนุ ป ริ ญ ญา หรื อ ปวส. หรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
(1)  โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
18
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13
78
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  
17
102
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
		 10103 ทักษะชีวิต
		 10131 สังคมมนุษย์
		 10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
วิชาแกน 4 ชุดวิชา
		 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
		 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
		 99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		 วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา โดยเลือกจากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งดังต่อไปนี้
		 1) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		 บังคับ 5 ชุดวิชา
		 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
		 99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
		 99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
		 99321 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำ�หรับผู้สูงอายุ
		 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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หลักสูตรการศึกษา

และเลือก 4 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้
		 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
		 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม
		 96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
		 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ*
		 96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
		 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
		 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
		 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
		 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย*
		 99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
		 2) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
		 บังคับ 6 ชุดวิชา
		 99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		 99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
		 99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
		 99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
		 99420 การโปรแกรมเว็บ*
		 99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์**
		 และเลือก 3 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้
		 กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
		 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
		 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
		 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ*
		 กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
		 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
		 99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย
		 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่*
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
		
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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3. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
(1)  โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
18
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
16
96
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  
20
120
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
		 10103 ทักษะชีวิต
		 10131 สังคมมนุษย์
		 10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
วิชาแกน 7 ชุดวิชา
		 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
		 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
		 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
		 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
		 99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		 99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
		 วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา โดยเลือกจากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งดังต่อไปนี้
		 1) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		 บังคับ 5 ชุดวิชา
		 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
		 99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
		 99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
		 99321 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำ�หรับผู้สูงอายุ
		 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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หลักสูตรการศึกษา

		 และเลือก 4 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้
		 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
		 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม
		 96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
		 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ*
		 96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
		 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
		 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
		 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
		 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย*
		 99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
		 2) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
		 บังคับ 6 ชุดวิชา
		 99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		 99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
		 99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
		 99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
		 99420 การโปรแกรมเว็บ*
		 99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์**
		 และเลือก 3 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้
		 กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
		 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
		 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
		 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ*
		 กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
		 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
		 99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย
		 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่*
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
		

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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4. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
การสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1
6
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13
78
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  
15
90
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. 	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
		 วิชาแกน 4 ชุดวิชา
		 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
		 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
		 99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
		 วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา โดยเลือกจากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งดังต่อไปนี้
		 1) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		 บังคับ 5 ชุดวิชา
		 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
		 99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
		 99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
		 99321 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำ�หรับผู้สูงอายุ
		 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**
		 และเลือก 4 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้
		 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
		 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม
		 96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
		 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ*
		 96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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หลักสูตรการศึกษา

		 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
		 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
		 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
		 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย*
		 99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
		 2) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
		 บังคับ 6 ชุดวิชา
		 99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		 99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
		 99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
		 99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
		 99420 การโปรแกรมเว็บ*
		 99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์**
		 และเลือก 3 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้
		 กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
		 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
		 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
		 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ*
		 กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
		 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
		 99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย
		 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่*
ค. 	หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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5. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่ ทีม่ ใิ ช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
การสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
(1)  โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1
6
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
16
96
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  
18
108
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
		 วิชาแกน 7 ชุดวิชา
		 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
		 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
		 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
		 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
		 99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		 99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
		 วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา โดยเลือกจากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งดังต่อไปนี้
		 1) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บังคับ 5 ชุดวิชา
		 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
		 99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
		 99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
		 99321 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำ�หรับผู้สูงอายุ
		 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

22

หลักสูตรการศึกษา

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

และเลือก 4 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม
96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ*
96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย*
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
2) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
บังคับ 6 ชุดวิชา
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
99420 การโปรแกรมเว็บ*
99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์**
และเลือก 3 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
		 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
		 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
		 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ*
		 กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
		 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
		 99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย
		 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่*
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ึ ษา
ใบแทรกแก้ไขแนวทางการจ ัดโปรแกรมการศก
ึ ษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หล ักสูตรการศก
ึ ษา 2560-2562 หน้า 23 – 28
ประจําปี การศก
1. สําเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
่ สาร
วิชาเอกการจ ัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

10141

สําหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

1

สําหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151

ไทยศึกษา

96102

คณิตศาสตร์และสถิตส
ิ ําหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปลาย

10131

สังคมมนุษย์

96101
-----

ปลาย

10151

ไทยศึกษา

คอมพิวเตอร์เบือ
้ งต ้น

96101

คอมพิวเตอร์เบือ
้ งต ้น

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

96102

คณิตศาสตร์และสถิตส
ิ ําหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

ต้น

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

96304

่ สารข ้อมูลและระบบเครือข่าย
การสือ

2

ต้น

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

96304

่ สารข ้อมูลและระบบเครือข่าย
การสือ

คอมพิวเตอร์
ปลาย

96414

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*

96408

การจัดการระบบฐานข ้อมูล*

99201

วิทยาศาสตร์สําหรับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์
ปลาย

96414

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*

96408

การจัดการระบบฐานข ้อมูล*

99201

วิทยาศาสตร์สําหรับเทคโนโลยี

่ สาร
สารสนเทศและการสือ
99402

่ สาร
สารสนเทศและการสือ

การจัดการความมั่นคงปลอดภัย

99402

ในระบบคอมพิวเตอร์
3

ต้น

หมายเหตุ *

กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์

3

ต้น

กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

96411

ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้

96411

ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้

96413

การออกแบบและพัฒนาเว็บ*

96413

การออกแบบและพัฒนาเว็บ*

99202

การวิเคราะห์ข ้อมูล

99202

การวิเคราะห์ข ้อมูล

่ สาร
กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีการสือ

่ สาร
กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีการสือ

96411

ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้

96411

ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้

99202

การวิเคราะห์ข ้อมูล

99202

การวิเคราะห์ข ้อมูล

99313

่ สารไร ้สายและเครือข่าย
การสือ

99313

่ สารไร ้สายและเครือข่าย
การสือ

เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
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ปี
ที่

ภาค
ปลาย

สําหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96305

สําหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจ

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96305

ด ้านพณิชยกรรม
96404

ด ้านพณิชยกรรม

การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์

96404

และการควบคุมภายใน
99301

เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ

99301

และการประยุกต์
่ สาร
กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีการสือ

99301

99301

99410

เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ

99412

การจัดการและการออกแบบ

99410
99412

เครือข่าย*
96412

การจัดการและการออกแบบ
ระบบโทรคมนาคม

หลักการและการบริหาร

กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ
และการประยุกต์

ระบบโทรคมนาคม

หลักการและการบริหาร
เครือข่าย*

4

ต้น

การบริหารโครงการด ้านเทคโนโลยี

กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96412

สารสนเทศ

การบริหารโครงการด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

96415

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

96415

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

99321

การประยุกต์เทคโนโลยี

99321

การประยุกต์เทคโนโลยี

่ สาร
สารสนเทศและการสือ

่ สาร
สารสนเทศและการสือ

สําหรับผู ้สูงอายุ

สําหรับผู ้สูงอายุ

่ สาร
กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีการสือ

่ สาร
กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีการสือ

96412

การบริหารโครงการด ้านเทคโนโลยี

10103

ทักษะชีวต
ิ

สารสนเทศ

96412

การบริหารโครงการด ้านเทคโนโลยี

99321

การประยุกต์เทคโนโลยี

สารสนเทศ

่ สาร
สารสนเทศและการสือ

ปลาย

เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ

่ สาร
กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีการสือ
และการประยุกต์

ต้น

การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์
และการควบคุมภายใน

และการประยุกต์

4

เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจ

99321

การประยุกต์เทคโนโลยี

สําหรับผู ้สูงอายุ

่ สาร
สารสนเทศและการสือ

99419

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

สําหรับผู ้สูงอายุ

10103

ทักษะชีวต
ิ

96407
99409

ปลาย

10131

สังคมมนุษย์

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

96407

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ
่ สาร
และการสือ

หมายเหตุ *

เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
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ปี
ที่
5

ภาค

สําหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

ต้น

5

สําหร ับน ักศึกษา

ภาค
ต้น

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
10103

ทักษะชีวต
ิ

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

99409

ประสบการณ์วช
ิ าชีพเทคโนโลยี
่ สาร
สารสนเทศและการสือ

่ สาร
กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีการสือ
10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

99409

ประสบการณ์วช
ิ าชีพเทคโนโลยี
่ สาร
สารสนเทศและการสือ

99419

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

10141

สําหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

1

สําหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151

ไทยศึกษา

96102

คณิตศาสตร์และสถิตส
ิ ําหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปลาย

10131

สังคมมนุษย์

96101
-----

ปลาย

10151

ไทยศึกษา

คอมพิวเตอร์เบือ
้ งต ้น

96101

คอมพิวเตอร์เบือ
้ งต ้น

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

96102

คณิตศาสตร์และสถิตส
ิ ําหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

ต้น

10103

ทักษะชีวต
ิ

96304

่ สารข ้อมูลและระบบเครือข่าย
การสือ

2

ต้น

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

96304

่ สารข ้อมูลและระบบเครือข่าย
การสือ

คอมพิวเตอร์
96414

หมายเหตุ *

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*

คอมพิวเตอร์
96414

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*

เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ
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ปี
ที่

ภาค
ปลาย

สําหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

กลุม
่ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

สําหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
กลุม
่ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

96408

การจัดการระบบฐานข ้อมูล*

96408

การจัดการระบบฐานข ้อมูล*

99312

คณิตศาสตร์สําหรับเทคโนโลยี

99312

คณิตศาสตร์สําหรับเทคโนโลยี

่ สาร
สารสนเทศและการสือ
99414

่ สาร
สารสนเทศและการสือ

เทคโนโลยีมล
ั ติมเี ดีย

99414

กลุม
่ วิชาเว็ บและโมบายเทคโนโลยี

กลุม
่ วิชาเว็ บและโมบายเทคโนโลยี

96408

การจัดการระบบฐานข ้อมูล*

96408

การจัดการระบบฐานข ้อมูล*

99312

คณิตศาสตร์สําหรับเทคโนโลยี

99312

คณิตศาสตร์สําหรับเทคโนโลยี

่ สาร
สารสนเทศและการสือ
99402

่ สาร
สารสนเทศและการสือ

การจัดการความมั่นคงปลอดภัย

99402

ในระบบคอมพิวเตอร์
3

ต้น

กลุม
่ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์

3

ต้น

กลุม
่ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

99314

โครงสร ้างข ้อมูลและขัน
้ ตอนวิธ ี

99314

โครงสร ้างข ้อมูลและขัน
้ ตอนวิธ ี

99315

สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์และ

99315

สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์และ

ระบบปฏิบัตก
ิ าร
99415

ระบบปฏิบัตก
ิ าร

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

99415

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

กลุม
่ วิชาเว็ บและโมบายเทคโนโลยี

กลุม
่ วิชาเว็ บและโมบายเทคโนโลยี

99314

โครงสร ้างข ้อมูลและขัน
้ ตอนวิธ ี

99314

โครงสร ้างข ้อมูลและขัน
้ ตอนวิธ ี

99315

สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์และ

99315

สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์และ

ระบบปฏิบัตก
ิ าร
99420
ปลาย

เทคโนโลยีมล
ั ติมเี ดีย

ระบบปฏิบัตก
ิ าร

การโปรแกรมเว็บ*

กลุม
่ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

99420
ปลาย

การโปรแกรมเว็บ*

กลุม
่ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

10131

สังคมมนุษย์

99316

การวิเคราะห์และออกแบบ

99316

การวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบเชิงวัตถุ
99410

การจัดการและการออกแบบ

ระบบเชิงวัตถุ
99410

ระบบโทรคมนาคม
กลุม
่ วิชาเว็ บและโมบายเทคโนโลยี

การจัดการและการออกแบบ
ระบบโทรคมนาคม

กลุม
่ วิชาเว็ บและโมบายเทคโนโลยี

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

10131

สังคมมนุษย์

99319

การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์

99316

การวิเคราะห์และออกแบบ

บนเว็บและโมบาย
99414

เทคโนโลยีมล
ั ติมเี ดีย

ระบบเชิงวัตถุ
99319

การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์
บนเว็บและโมบาย

หมายเหตุ *

เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ

Last updated: 15-February-2018

ปี
ที่
4

ภาค
ต้น

สําหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

กลุม
่ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
99402

4

สําหร ับน ักศึกษา

ภาค
ต้น

การจัดการความมั่นคงปลอดภัย

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
กลุม
่ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
99402

ในระบบคอมพิวเตอร์

ในระบบคอมพิวเตอร์

99419

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

99419

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

99420

การโปรแกรมเว็บ*

99420

การโปรแกรมเว็บ*

กลุม
่ วิชาเว็ บและโมบายเทคโนโลยี

กลุม
่ วิชาเว็ บและโมบายเทคโนโลยี

99313

่ สารไร ้สายและเครือข่าย
การสือ

99313

่ สารไร ้สายและเครือข่าย
การสือ

99419

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

99419

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

99422

การโปรแกรมประยุกต์

99422

การโปรแกรมประยุกต์

บนอุปกรณ์เคลือ
่ นที*
่
ปลาย

การจัดการความมั่นคงปลอดภัย

บนอุปกรณ์เคลือ
่ นที*
่

กลุม
่ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
99201

ปลาย

วิทยาศาสตร์สําหรับเทคโนโลยี

กลุม
่ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
99201

่ สาร
สารสนเทศและการสือ

วิทยาศาสตร์สําหรับเทคโนโลยี
่ สาร
สารสนเทศและการสือ

99421

การโปรแกรมเชิงวัตถุ*

99421

การโปรแกรมเชิงวัตถุ*

99429

ประสบการณ์วช
ิ าชีพวิทยาการ

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

คอมพิวเตอร์

กลุม
่ วิชาเว็ บและโมบายเทคโนโลยี

กลุม
่ วิชาเว็ บและโมบายเทคโนโลยี
99201
99316

99201

วิทยาศาสตร์สําหรับเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์สําหรับเทคโนโลยี
่ สาร
สารสนเทศและการสือ

่ สาร
สารสนเทศและการสือ

99414

เทคโนโลยีมล
ั ติมเี ดีย

การวิเคราะห์และออกแบบ

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

10103

ทักษะชีวต
ิ

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

ระบบเชิงวัตถุ
99429

ประสบการณ์วช
ิ าชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

5

ต้น

5

ต้น

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
99429

ประสบการณ์วช
ิ าชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ *

เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ

Last updated: 15-February-2018
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1. สำ�เร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี ภาค
ที่
1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี ภาค
ที่
1

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
2

ต้น

96304 การสื่อสารข้อมูลและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ต้น

2

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3
96411 ระบบสารสนเทศและ
การจัดการความรู้
96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ*
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96411 ระบบสารสนเทศและ
การจัดการความรู้
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษา
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์
3

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*

ปลาย 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์
ต้น

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96411 ระบบสารสนเทศและ
การจัดการความรู้
96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ*
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96411 ระบบสารสนเทศและ
การจัดการความรู้
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24

หลักสูตรการศึกษา

ปี ภาค
สำ�หรับนักศึกษา
ที่
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
งานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม
96404 การตรวจสอบระบบงาน
คอมพิวเตอร์และการควบคุม
ภายใน
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ
และการประยุกต์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ
และการประยุกต์
99410 การจัดการและการออกแบบ
ระบบโทรคมนาคม
99412 หลักการและการบริหาร
เครือข่าย*

ปี ภาค
สำ�หรับนักศึกษา
ที่
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
งานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม
96404 การตรวจสอบระบบงาน
คอมพิวเตอร์และการควบคุม
ภายใน
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ
และการประยุกต์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ
และการประยุกต์
99410 การจัดการและการออกแบบ
ระบบโทรคมนาคม
99412 หลักการและการบริหาร
เครือข่าย*

4

4

ต้น

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96412 การบริหารโครงการ			
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
99321 การประยุกต์เทคโนโลยี		
สารสนเทศและการสื่อสาร
สำ�หรับผู้สูงอายุ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96412 การบริหารโครงการ			
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
99321 การประยุกต์เทคโนโลยี		
สารสนเทศและการสื่อสาร
สำ�หรับผู้สูงอายุ
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ปลาย 10103 ทักษะชีวิต
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
99409 ประสบการณ์วิชาชีพ		
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ต้น

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96412 การบริหารโครงการ			
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		
96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
99321 การประยุกต์เทคโนโลยี		
สารสนเทศและการสื่อสาร
สำ�หรับผู้สูงอายุ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
10103 ทักษะชีวิต
96412 การบริหารโครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
99321 การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สำ�หรับผู้สูงอายุ

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปี ภาค
ที่
5 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

25

ปี ภาค
ที่
5 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ปี ภาค
ที่
1 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปี ภาค
ที่
1 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ปลาย 10151 ไทยศึกษา
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

26

หลักสูตรการศึกษา

ปี ภาค
ที่
2 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ปี ภาค
ที่
2 ต้น

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์
3

ต้น

กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3
ประยุกต์
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการ
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการ
99420 การโปรแกรมเว็บ*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์
ต้น

กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการ
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการ
99420 การโปรแกรมเว็บ*

ปี ภาค
ที่

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี ภาค
ที่

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
99316 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ
99410 การจัดการและการออกแบบ
ระบบโทรคมนาคม
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์
บนเว็บและโมบาย
4

ต้น

กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4
ประยุกต์
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
99420 การโปรแกรมเว็บ*
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
99422 การโปรแกรมประยุกต์
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่*

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
10103 ทักษะชีวิต
99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ*
99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
10103 ทักษะชีวิต
99316 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ
99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
10131 สังคมมนุษย์
99316 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ
99410 การจัดการและการออกแบบ
ระบบโทรคมนาคม
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
10131 สังคมมนุษย์
99316 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์
บนเว็บและโมบาย
ต้น

กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
99420 การโปรแกรมเว็บ*
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
99422 การโปรแกรมประยุกต์
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่*

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ*
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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หลักสูตรการศึกษา

ปี ภาค
ที่
5 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี ภาค
ที่
5 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

2. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปี ภาค
ที่
1 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
งานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ปี ภาค
ที่
1 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
งานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปี ภาค
ที่
2 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ปี ภาค
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ที่
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 2 ต้น
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย

ต้น

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
10103 ทักษะชีวิต
96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ*
99321 การประยุกต์เทคโนโลยี		
สารสนเทศและการสื่อสาร
สำ�หรับผู้สูงอายุ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
10103 ทักษะชีวิต
99321 การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สำ�หรับผู้สูงอายุ
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96404 การตรวจสอบระบบงาน
คอมพิวเตอร์และการควบคุม
ภายใน
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ
และการประยุกต์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ
และการประยุกต์
99410 การจัดการและการออกแบบ
ระบบโทรคมนาคม

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96404 การตรวจสอบระบบงาน
คอมพิวเตอร์และการควบคุม
ภายใน
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ
และการประยุกต์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ
และการประยุกต์
99410 การจัดการและการออกแบบ
ระบบโทรคมนาคม

3
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3

ต้น

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
10151 ไทยศึกษา
96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
99321 การประยุกต์เทคโนโลยี		
สารสนเทศและการสื่อสาร
สำ�หรับผู้สูงอายุ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
10151 ไทยศึกษา
99321 การประยุกต์เทคโนโลยี		
สารสนเทศและการสื่อสาร
สำ�หรับผู้สูงอายุ
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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หลักสูตรการศึกษา

ปี ภาค
ที่

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี ภาค
ที่

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
10131 สังคมมนุษย์
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
10131 สังคมมนุษย์
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
99412 หลักการและการบริหาร
เครือข่าย*

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99412 หลักการและการบริหาร
เครือข่าย*
4

4

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

10103 ทักษะชีวิต
99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปี ภาค
ที่
1 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*

ปลาย 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ปี ภาค
ที่
1 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10103 ทักษะชีวิต
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*

ปี ภาค
ที่
2 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ปี ภาค
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ที่
กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2 ต้น
ประยุกต์
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
99420 การโปรแกรมเว็บ*
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
10131 สังคมมนุษย์
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
99420 การโปรแกรมเว็บ*

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99316 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ
99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ*
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99316 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์
บนเว็บและโมบาย

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
10131 สังคมมนุษย์
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

ปลาย 10151 ไทยศึกษา
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99316 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

32

หลักสูตรการศึกษา

ปี ภาค
ที่
3 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ปี ภาค
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ที่
3 ต้น
กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
10131 สังคมมนุษย์
99410 การจัดการและการออกแบบ
ระบบโทรคมนาคม
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
99422 การโปรแกรมประยุกต์
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่*

ปลาย 10103 ทักษะชีวิต
99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

4

ต้น

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
99420 การโปรแกรมเว็บ*
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
99420 การโปรแกรมเว็บ*

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99410 การจัดการและการออกแบบ		
ระบบโทรคมนาคม
99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ*
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์		
บนเว็บและโมบาย
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
4

ต้น

กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์*
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99422 การโปรแกรมประยุกต์
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่*
99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์*
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3. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปี ภาค
ที่
1 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี ภาค
ที่
1 ต้น

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
10103 ทักษะชีวิต
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
2

ต้น

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
10103 ทักษะชีวิต
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
99410 การจัดการและการออกแบบ
ระบบโทรคมนาคม

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2

ต้น

10151 ไทยศึกษา
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

34

หลักสูตรการศึกษา

ปี ภาค
ที่

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี ภาค
ที่

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
งานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์
3

ต้น

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3
96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ*
96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96404 การตรวจสอบระบบงาน		
คอมพิวเตอร์และการควบคุม
ภายใน
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ
และการประยุกต์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ
และการประยุกต์
99412 หลักการและการบริหาร
เครือข่าย*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์

ต้น

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
10103 ทักษะชีวิต
96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ*
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
งานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม
96404 การตรวจสอบระบบงาน
คอมพิวเตอร์และการควบคุม
ภายใน
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ
และการประยุกต์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ
และการประยุกต์
99410 การจัดการและการออกแบบ
ระบบโทรคมนาคม
99412 หลักการและการบริหาร
เครือข่าย*

ปี ภาค
ที่
4 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ปี ภาค
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ที่
99321 การประยุกต์เทคโนโลยี		 4 ต้น
สารสนเทศและการสื่อสาร
สำ�หรับผู้สูงอายุ
99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
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สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
99321 การประยุกต์เทคโนโลยี		
สารสนเทศและการสื่อสาร
สำ�หรับผู้สูงอายุ
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
10103 ทักษะชีวิต
99321 การประยุกต์เทคโนโลยี		
สารสนเทศและการสื่อสาร
สำ�หรับผู้สูงอายุ
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ปลาย 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ปลาย

วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปี ภาค
ที่
1 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปลาย 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ปี ภาค
ที่
1 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

36

หลักสูตรการศึกษา

ปี ภาค
ที่
2 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ปี ภาค
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ที่
96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบ
2 ต้น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

ปลาย 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์
3

ต้น

3
กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
10103 ทักษะชีวิต
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
99420 การโปรแกรมเว็บ*
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
99420 การโปรแกรมเว็บ*

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99316 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ
99410 การจัดการและการออกแบบ		
ระบบโทรคมนาคม
99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ*
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
10103 ทักษะชีวิต
99316 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์		
บนเว็บและโมบาย

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
10103 ทักษะชีวิต
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*

ปลาย 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์
ต้น

กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
99420 การโปรแกรมเว็บ*
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
99420 การโปรแกรมเว็บ*
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99316 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ
99410 การจัดการและการออกแบบ		
ระบบโทรคมนาคม
99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ*
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
99316 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์		
บนเว็บและโมบาย

ปี ภาค
ที่
4 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99422 การโปรแกรมประยุกต์
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่*
99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

ปี ภาค
ที่
4 ต้น
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สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
10151 ไทยศึกษา
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
99422 การโปรแกรมประยุกต์
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่*

ปลาย 99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

ปลาย

4. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
การสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปี ภาค
ที่
1 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
งานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ปี ภาค
ที่
1 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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หลักสูตรการศึกษา

ปี ภาค
ที่

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี ภาค
ที่

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99410 การจัดการและการออกแบบ
ระบบโทรคมนาคม
2

ต้น

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 2
96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96404 การตรวจสอบระบบงาน		
คอมพิวเตอร์และการควบคุม
ภายใน
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ
และการประยุกต์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ
และการประยุกต์
99412 หลักการและการบริหาร
เครือข่าย*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ต้น

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96404 การตรวจสอบระบบงาน		
คอมพิวเตอร์และการควบคุม
ภายใน
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99410 การจัดการและการออกแบบ
ระบบโทรคมนาคม

ปี ภาค
ที่
3 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ปี ภาค
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ที่
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3 ต้น
96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ*
99321 การประยุกต์เทคโนโลยี		
สารสนเทศและการสื่อสาร
สำ�หรับผู้สูงอายุ
99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
99321 การประยุกต์เทคโนโลยี		
สารสนเทศและการสื่อสาร
สำ�หรับผู้สูงอายุ
99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ปลาย

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

39

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ*
99321 การประยุกต์เทคโนโลยี		
สารสนเทศและการสื่อสาร
สำ�หรับผู้สูงอายุ
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
99321 การประยุกต์เทคโนโลยี		
สารสนเทศและการสื่อสาร
สำ�หรับผู้สูงอายุ
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
งานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ
และการประยุกต์
99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ
และการประยุกต์
99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99412 หลักการและการบริหาร
เครือข่าย*

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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หลักสูตรการศึกษา

วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปี ภาค
ที่
1 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*

ปี ภาค
ที่
1 ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99410 การจัดการและการออกแบบ
ระบบโทรคมนาคม
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
2

ต้น

99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
99420 การโปรแกรมเว็บ*

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99316 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ
99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2

ต้น

96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
99314 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
99420 การโปรแกรมเว็บ*

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99316 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ปี ภาค
ที่

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี ภาค
ที่

กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99316 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ
99319 การออกแบบส่วนปฏิสมั พันธ์
บนเว็บและโมบาย
3

ต้น

3
กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
99422 การโปรแกรมประยุกต์
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่*
99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

ปลาย

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99316 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์
บนเว็บและโมบาย

ต้น

กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99410 การจัดการและการออกแบบ
ระบบโทรคมนาคม
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
99422 การโปรแกรมประยุกต์
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่*

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ*
99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1

ึ ษา
ใบแทรกแก้ไขแนวทางการจ ัดโปรแกรมการศก
ึ ษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หล ักสูตรการศก
ึ ษา 2560-2562 หน้า 42 – 43
ประจําปี การศก
้ ใดชัน
้ หนึง่ ทีม
่ สาร
5. สําเร็จการศึกษาปริญญาชัน
่ ใิ ช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสือ
โทรคมนาคม ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
่ สาร
วิชาเอกการจ ัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

10151
96304

สําหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

ไทยศึกษา
่ สารข ้อมูลและ
การสือ

1

สําหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
96414
ปลาย

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*

กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96101

คอมพิวเตอร์เบือ
้ งต ้น

96102

คณิตศาสตร์และสถิตส
ิ ําหรับ

ปลาย

คอมพิวเตอร์เบือ
้ งต ้น
คณิตศาสตร์และสถิตส
ิ ําหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99402

96101
96102
99201

วิทยาศาสตร์สําหรับเทคโนโลยี
่ สาร
สารสนเทศและการสือ

การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์

่ สาร
กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีการสือ
96101

คอมพิวเตอร์เบือ
้ งต ้น

96102

คณิตศาสตร์และสถิตส
ิ ําหรับ

99201

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สําหรับเทคโนโลยี
่ สาร
สารสนเทศและการสือ

2

ต้น

กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96413
99201
99202

2

ต้น

10151

ไทยศึกษา

การออกแบบและพัฒนาเว็บ*
วิทยาศาสตร์สําหรับเทคโนโลยี

96304

่ สารข ้อมูลและระบบ
การสือ

่ สาร
สารสนเทศและการสือ

96414

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*

การวิเคราะห์ข ้อมูล

่ สาร
กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีการสือ

ปลาย

99202

การวิเคราะห์ข ้อมูล

99313

่ สารไร ้สายและเครือข่าย
การสือ

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96404

การตรวจสอบระบบงาน

ปลาย

กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96404

คอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
96407

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

96408

การจัดการระบบฐานข ้อมูล*

*

คอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
96407

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

96408

การจัดการระบบฐานข ้อมูล*

่ สาร
กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีการสือ

่ สาร
กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีการสือ

96407

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

96407

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

96408

การจัดการระบบฐานข ้อมูล*

96408

การจัดการระบบฐานข ้อมูล*

99402

การจัดการความมั่นคงปลอดภัย

99402

การจัดการความมั่นคงปลอดภัย

ในระบบคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ

การตรวจสอบระบบงาน

ในระบบคอมพิวเตอร์

เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบต
ั เิ สริมทักษะ
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2
ปี
ที่
3

ภาค
ต้น

สําหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

3

สําหร ับน ักศึกษา

ภาค
ต้น

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

96415

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

96413

การออกแบบและพัฒนาเว็บ*

99321

การประยุกต์เทคโนโลยี

99202

การวิเคราะห์ข ้อมูล

่ สาร
สารสนเทศและการสือ

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

สําหรับผู ้สูงอายุ

่ สาร
กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีการสือ

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

99202

การวิเคราะห์ข ้อมูล

่ สาร
กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีการสือ

99313

่ สารไร ้สายและเครือข่าย
การสือ

99321

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----

การประยุกต์เทคโนโลยี
่ สาร
สารสนเทศและการสือ
สําหรับผู ้สูงอายุ

99410

การจัดการและการออกแบบ
ระบบโทรคมนาคม

99419
ปลาย

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96305

ปลาย

เทคโนโลยีสารสนเทศกับ

กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96305

งานธุรกิจด ้านพาณิชยกรรม
99301

งานธุรกิจด ้านพาณิชยกรรม

เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ

99301

และการประยุกต์
99409

เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ
และการประยุกต์

ประสบการณ์วช
ิ าชีพเทคโนโลยี

99402

่ สาร
สารสนเทศและการสือ

การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์

่ สาร
กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีการสือ

่ สาร
กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีการสือ

99301

99301

เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ
และการประยุกต์

99409
99412

ประสบการณ์วช
ิ าชีพเทคโนโลยี

99410

การจัดการและการออกแบบ
ระบบโทรคมนาคม

หลักการและการบริหาร

99412

เครือข่าย*
ต้น

เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ
และการประยุกต์

่ สาร
สารสนเทศและการสือ

4

เทคโนโลยีสารสนเทศกับ

หลักการและการบริหาร
เครือข่าย*

4

ต้น

กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96415

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

99321

การประยุกต์เทคโนโลยี
่ สาร
สารสนเทศและการสือ
สําหรับผู ้สูงอายุ

99409

ประสบการณ์วช
ิ าชีพเทคโนโลยี
่ สาร
สารสนเทศและการสือ

่ สาร
กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีการสือ
99321

การประยุกต์เทคโนโลยี
่ สาร
สารสนเทศและการสือ
สําหรับผู ้สูงอายุ

99409

ประสบการณ์วช
ิ าชีพเทคโนโลยี
่ สาร
สารสนเทศและการสือ

99419
หมายเหตุ *

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบต
ั เิ สริมทักษะ

Last updated: 31 July 2017 |

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

42

หลักสูตรการศึกษา

5. สำ � เร็ จการศึก ษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิ ใ ช่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปี ภาค
ที่
1 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*

ปี ภาค
ที่
1 ต้น

ปลาย 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
2

ต้น

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 2
96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ*
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
99402 การจัดการความมัน่ คงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96404 การตรวจสอบระบบงาน
คอมพิวเตอร์และการควบคุม
ภายใน
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ต้น

10151 ไทยศึกษา
96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบ		
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96404 การตรวจสอบระบบงาน
คอมพิวเตอร์และการควบคุม
ภายใน
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปี ภาค
ที่
3 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ		
99321 การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สำ�หรับผู้สูงอายุ
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
99321 การประยุกต์เทคโนโลยี		
สารสนเทศและการสื่อสาร
สำ�หรับผู้สูงอายุ
99410 การจัดการและการออกแบบ
ระบบโทรคมนาคม
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
งานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ
และการประยุกต์
99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ
และการประยุกต์
99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99412 หลักการและการบริหาร
เครือข่าย*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ปี ภาค
ที่
3 ต้น
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สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ*
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
งานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ
และการประยุกต์
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ
และการประยุกต์
99410 การจัดการและการออกแบบ
ระบบโทรคมนาคม
99412 หลักการและการบริหาร
เครือข่าย*

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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หลักสูตรการศึกษา

ปี ภาค
ที่
4 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี ภาค
ที่
4 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
99321 การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สำ�หรับผู้สูงอายุ
99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
99321 การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สำ�หรับผู้สูงอายุ
99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ปี ภาค
ที่
1 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปี ภาค
ที่
1 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ปี ภาค
ที่

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี ภาค
ที่

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
2

ต้น

กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
99420 การโปรแกรมเว็บ*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
10151 ไทยศึกษา
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2

ต้น

กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
10151 ไทยศึกษา
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
96304 การสื่อสารข้อมูลและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

46

หลักสูตรการศึกษา

ปี ภาค
ที่

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี ภาค
ที่

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99316 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ
99410 การจัดการและการออกแบบ
ระบบโทรคมนาคม
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99316 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์
3

ต้น

3
กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
99420 การโปรแกรมเว็บ*
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
99422 การโปรแกรมประยุกต์
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99410 การจัดการและการออกแบบ
ระบบโทรคมนาคม
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*
99312 คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99316 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ
ต้น

กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
99420 การโปรแกรมเว็บ*
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
99420 การโปรแกรมเว็บ*

ปี ภาค
ที่

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี ภาค
ที่

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ*
99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์		
บนเว็บและโมบาย
99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
4

ต้น

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99316 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์
99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ*
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99201 วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์
บนเว็บและโมบาย
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์
4

ต้น

กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99422 การโปรแกรมประยุกต์
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่*
99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
❏  วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
❏  วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Bachelor of Science Program in Industrial Technology
ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 		
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 		
Bachelor of Science (Industrial Technology)
B.Sc. (Industrial Technology)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะ เป็นผู้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรมหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
วุฒิการศึกษา 		
1) สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง หรือ 		
2) สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
3) สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขา
วิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรือ 		
4) สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขา
วิชาอื่นที่มิใช่ทางด้านอุตสาหกรรม หรือ 		
5) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรือ
6) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
1. สำ�เร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

ชุดวิชา 	 หน่วยกิต
5
30
18
108
1
6
24
144

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ ขอให้นกั ศึกษาติดตามข่าวจากเอกสาร
		ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. 	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
		 10103 ทักษะชีวิต
		 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
		 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
		 10151 ไทยศึกษา
		 10152 ไทยกับสังคมโลก
ข. 	หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)
		 1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
		 บังคับ 14 ชุดวิชา
		 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
		 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
		 97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
		 97218 การจัดการดำ�เนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
		 97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต
		 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม
		 97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต*
		 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม*
		 97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
		 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
		 97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
		 97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
		 97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม**

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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และเลือก 4 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์*
97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำ�งานในอุตสาหกรรม
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ
2) วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
บังคับ 14 ชุดวิชา
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์*
97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์*
97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์*
97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*
97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์**
97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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		 และเลือก 4 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 97218 การจัดการดำ�เนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
		 97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต
		 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม
		 97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต*
		 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม*
		 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
		 97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
		 97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
		 97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำ�งานในอุตสาหกรรม
		 97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
		 97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ
		 99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย
		 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ค. 	หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
2. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. 	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
		 10121 อารยธรรมมนุษย์
		 10131 สังคมมนุษย์
		 10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ชุดวิชา 	 หน่วยกิต
3
18
14
84
17
102

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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หลักสูตรการศึกษา

ข. 	หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)
		 1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
		 บังคับ 12 ชุดวิชา
		 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
		 97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
		 97218 การจัดการดำ�เนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
		 97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต
		 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม
		 97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต*
		 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม*
		 97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
		 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
		 97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
		 97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
		 97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม**
		 และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำ�งานในอุตสาหกรรม
		 97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
		 97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์
		 97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ
		 2) วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
		 บังคับ 10 ชุดวิชา
		 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
		 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์		
		 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
		 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
		 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
		 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์*
		 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์*
		 97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
		 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์**
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

55

เลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์*
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม* 		
97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*
97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์*
และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
97218 การจัดการดำ�เนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ		
97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต*		
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำ�งานในอุตสาหกรรม
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ		
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

3. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่มิใช่ทางด้านอุตสาหกรรม
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา 	 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
18
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17
102
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
20
120
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
		 10121 อารยธรรมมนุษย์
		 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
		 10151 ไทยศึกษา
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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หลักสูตรการศึกษา

ข. 	หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)
		 1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
		 บังคับ 14 ชุดวิชา
		 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
		 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
		 97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
		 97218 การจัดการดำ�เนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
		 97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต
		 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม
		 97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต*
		 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม*
		 97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
		 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
		 97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
		 97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
		 97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม**
		 และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
		 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
		 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
		 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์*
		 97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
		 97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำ�งานในอุตสาหกรรม
		 97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
		 97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์
		 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*
		 97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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2) วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
บังคับ 14 ชุดวิชา
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์*
97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์*
97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์*
97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*
97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์**
97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์*
และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
97218 การจัดการดำ�เนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต*
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม*
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำ�งานในอุตสาหกรรม
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา 	 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1
6
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
14
84
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
15
90
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. 	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 10151 ไทยศึกษา
ข. 	หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)
		 1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
		 บังคับ 12 ชุดวิชา
		 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
		 97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
		 97218 การจัดการดำ�เนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
		 97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต
		 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม
		 97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต*
		 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม*
		 97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
		 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
		 97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
		 97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
		 97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม**
		 และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำ�งานในอุตสาหกรรม
		 97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
		 97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์
		 97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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2) วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
บังคับ 10 ชุดวิชา
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์*
97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์*
97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์**
เลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์*
97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*
97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์*
และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
97218 การจัดการดำ�เนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต*
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม*
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำ�งานในอุตสาหกรรม
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่มิใช่ในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา 	 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1
6
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17
102
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
18
108
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 10151 ไทยศึกษา
ข. 	หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)
		 1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
		 บังคับ 14 ชุดวิชา
		 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
		 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
		 97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
		 97218 การจัดการดำ�เนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
		 97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต
		 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม
		 97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต*
		 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม*
		 97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
		 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
		 97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
		 97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
		 97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม**

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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เลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำ�งานในอุตสาหกรรม
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ
และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์*
97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*
2) วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
บังคับ 14 ชุดวิชา
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์*
97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์*
97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์*
97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*
97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์**
97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
97218 การจัดการดำ�เนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต*
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม*
97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรรม
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำ�งานในอุตสาหกรรม
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1. สำ�เร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี ภาค
ที่
1

ต้น

10152 ไทยกับสังคมโลก
97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม

ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
สำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี
การผลิต
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ต้น

ปลาย 10103 ทักษะชีวิต
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97318 การออกแบบทางการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์*
97407 การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ประยุกต์

ปลาย 10103 ทักษะชีวิต
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97318 การออกแบบทางการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์*
97407 การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ประยุกต์
2

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2

ต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ		
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
สำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี
การผลิต
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ปี ภาค
ที่
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ปี ภาค
ที่
3 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ปี ภาค
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ที่
3 ต้น
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล
การผลิต*
97317 ระบบสารสนเทศและระบบ
อัตโนมัติในอุตสาหกรรม
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา
การทำ�งานในอุตสาหกรรม
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
อุตสาหกรรมและการจัดการ
โครงการ

ปลาย 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ
การควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวน
การผลิตในอุตสาหกรรม*
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97318 การออกแบบทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์*
97407 การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทาง
การพิมพ์
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ประยุกต์
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
10152 ไทยกับสังคมโลก
97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม

ปลาย 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ
การควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวน
การผลิตในอุตสาหกรรม*
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97318 การออกแบบทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์*
97407 การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทาง
การพิมพ์
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ประยุกต์

ปี ภาค
ที่
4 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ปี ภาค
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ที่
4 ต้น
97218 การจัดการดำ�เนินงานและ
การเป็นผู้ประกอบการ
97419 การจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา
การทำ�งานในอุตสาหกรรม
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
อุตสาหกรรมและการจัดการ
โครงการ

ปลาย 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล
การผลิต*
97317 ระบบสารสนเทศและระบบ
อัตโนมัติในอุตสาหกรรม
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา
การทำ�งานในอุตสาหกรรม
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
อุตสาหกรรมและการจัดการ
โครงการ

ปลาย 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97318 การออกแบบทางการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์*
97407 การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทาง
การพิมพ์
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและ		
คอมพิวเตอร์ประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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หลักสูตรการศึกษา

ปี ภาค
ที่
5 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี ภาค
ที่
5 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
97218 การจัดการดำ�เนินงานและ
การเป็นผู้ประกอบการ
97419 การจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม

ปี ภาค
ที่
1 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ปี ภาค
ที่
1 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์

ปลาย 10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

ปลาย 10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
2

ต้น

10152 ไทยกับสังคมโลก
2
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์*
3

ต้น

97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์*
97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ต้น

10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์

ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์*
3

ต้น

10152 ไทยกับสังคมโลก
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี ภาค
ที่

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี ภาค
ที่
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สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97218 การจัดการดำ�เนินงานและ
การเป็นผู้ประกอบการ
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล
การผลิต*
97419 การจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา
การทำ�งานในอุตสาหกรรม
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
อุตสาหกรรมและการจัดการ
โครงการ
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์
บนเว็บและโมบาย

ปลาย 97318 การออกแบบทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์*
97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์*
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี
การผลิต
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ
การควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวน
การผลิตในอุตสาหกรรม*
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ปลาย 97318 การออกแบบทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์*
97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์*
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี
การผลิต
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ
การควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวน
การผลิตในอุตสาหกรรม*
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

-----

68

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปี ภาค
ที่
4 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ปี ภาค
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ที่
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์* 4 ต้น
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97218 การจัดการดำ�เนินงานและ
การเป็นผู้ประกอบการ
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล
การผลิต*
97419 การจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา
การทำ�งานในอุตสาหกรรม
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
อุตสาหกรรมและการจัดการ
โครงการ
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์
บนเว็บและโมบาย

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์*
97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97218 การจัดการดำ�เนินงานและ
การเป็นผู้ประกอบการ
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล
การผลิต*
97419 การจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา
การทำ�งานในอุตสาหกรรม
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
อุตสาหกรรมและการจัดการ
โครงการ
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์
บนเว็บและโมบาย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี ภาค
ที่

ปลาย 97407 การจัดการทางการผลิตและ		
การควบคุมคุณภาพทาง
การพิมพ์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี
การผลิต
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ
การควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวน
การผลิตในอุตสาหกรรม*
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ปลาย 97407 การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทาง
การพิมพ์
97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี
การผลิต
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ
การควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวน
การผลิตในอุตสาหกรรม*
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
5

ต้น

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

5

ต้น

97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*
97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปี ภาค
ที่

69

70

หลักสูตรการศึกษา

2. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
ปี ภาค
ที่
1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม

ปี ภาค
ที่
1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวน
การผลิตในอุตสาหกรรม*
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ประยุกต์
2

ต้น

2
97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97419 การจัดการคุณภาพและ		
มาตรฐานอุตสาหกรรม
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา
การทำ�งานในอุตสาหกรรม
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
อุตสาหกรรมและการจัดการ
โครงการ

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวน
การผลิตในอุตสาหกรรม*
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ประยุกต์
ต้น

97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล
การผลิต*
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี ภาค
ที่

ปลาย 97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
สำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี
การผลิต
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม

ปลาย 97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
สำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี
การผลิต
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อมในอุตสาหกรรม
3

ต้น

97218 การจัดการดำ�เนินงานและ
การเป็นผู้ประกอบการ
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล
การผลิต*
97317 ระบบสารสนเทศและระบบ
อัตโนมัติในอุตสาหกรรม

3

ปลาย 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ
การควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม
4

ต้น

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

97218 การจัดการดำ�เนินงานและ
การเป็นผู้ประกอบการ
97317 ระบบสารสนเทศและระบบ
อัตโนมัติในอุตสาหกรรม
97419 การจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ
การควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
4

ต้น

97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา
การทำ�งานในอุตสาหกรรม
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
อุตสาหกรรมและการจัดการ
โครงการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปี ภาค
ที่

71

3

ึ ษา
ใบแทรกแก้ไขแนวทางการจ ัดโปรแกรมการศก
ึ ษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หล ักสูตรการศก
ึ ษา 2560-2562 หน้า 72 – 73
ประจําปี การศก
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภ ัณฑ์
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สําหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10121

อารยธรรมมนุษย์

10151

ไทยศึกษา

96102

คณิตศาสตร์และสถิตส
ิ ําหรับ

1

สําหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปลาย

2

ต้น

10131

สังคมมนุษย์

96101

ปลาย

10131

สังคมมนุษย์

คอมพิวเตอร์เบือ
้ งต ้น

96101

คอมพิวเตอร์เบือ
้ งต ้น

97103

ความรู ้เกีย
่ วกับบรรจุภัณฑ์

97103

ความรู ้เกีย
่ วกับบรรจุภัณฑ์

97101

ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับการพิมพ์

96102

คณิตศาสตร์และสถิตส
ิ ําหรับ

97215

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-----

2

ต้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

97101

ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับการพิมพ์

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

97215

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97410

การจัดการธุรกิจการพิมพ์

97420

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่

การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

อุปทานสําหรับอุตสาหกรรม
ปลาย

97431

เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*

97214

วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

97318

การออกแบบทางการพิมพ์และ

ปลาย

97214

วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

97318

การออกแบบทางการพิมพ์และ

บรรจุภัณฑ์*
97407

บรรจุภัณฑ์*

การจัดการทางการผลิตและ

97407

การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
3

ต้น

97403

เทคโนโลยีกอ
่ นพิมพ์*

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

3

ต้น

97403

เทคโนโลยีกอ
่ นพิมพ์*

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

97410

การจัดการธุรกิจการพิมพ์

97410

การจัดการธุรกิจการพิมพ์

97420

การจัดการโลจิสติกส์และ

97420

การจัดการโลจิสติกส์และ

โซ่อป
ุ ทานสําหรับอุตสาหกรรม
97431

เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*

โซ่อป
ุ ทานสําหรับอุตสาหกรรม
97431

เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*

หมายเหตุ * เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบต
ั เิ สริมทักษะ
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4

ปี
ที่

ภาค

สําหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

สําหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

และเลือ กอ กี 1 ช ุด ว ช
ิ าจากช ุด ว ช
ิ าต่อ ไปน �ี

และเลือกอ กี 1 ช ุด ว ช
ิ าจากช ุด ว ช
ิ าต่อ ไปน �ี

97218

97218

การจัดการดําเนินงานและ
การเป็ นผู ้ประกอบการ

97219

การเป็ นผู ้ประกอบการ

วัสดุอต
ุ สาหกรรมและ

97219

กรรมวิธก
ี ารผลิต**
97314

เทคโนโลยีการวางแผนและการ

97314

เทคโนโลยีการวางแผนและการ
ควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม**

97315

เครือ
่ งมือและเครือ
่ งจักรกลการผลิต*

97315

เครือ
่ งมือและเครือ
่ งจักรกลการผลิต*

97418

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

97418

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสิง่ แวดล ้อมในอุตสาหกรรม**
97419

และสิง่ แวดล ้อมในอุตสาหกรรม**

การจัดการคุณภาพและ

97419

มาตรฐานอุตสาหกรรม
97423

97424

การวางผังโรงงานและการศึกษา

97423

กลยุทธ์การจัดการะบบปฏิบัตก
ิ าร

97424

การศึกษาความเป็ นไปได ้ทาง

97433

99319

และโมบาย
เทคโนโลยีมล
ั ติมัเดีย**

97432

ประสบการณ์วช
ิ าชีพเทคโนโลยี

-----

การศึกษาความเป็ นไปได ้ทาง
อุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ

การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บ

99414

กลยุทธ์การจัดการะบบปฏิบัตก
ิ าร
ในอุตสาหกรรม**

อุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ
99319

การวางผังโรงงานและการศึกษา
การทํางานในอุตสาหกรรม

ในอุตสาหกรรม**
97433

การจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม

การทํางานในอุตสาหกรรม

การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บ
และโมบาย

99414

เทคโนโลยีมล
ั ติมัเดีย**

10151

ไทยศึกษา

การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

ปลาย

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

97216

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์*

97216

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์*

97316

เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์

97316

เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์

และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม*

และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม*
97434
4

วัสดุอต
ุ สาหกรรมและ
กรรมวิธก
ี ารผลิต**

ควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม**

ปลาย

การจัดการดําเนินงานและ

97434

เทคโนโลยีหลังพิมพ์*

10121

อารยธรรมมนุษย์

97432

ประสบการณ์วช
ิ าชีพเทคโนโลยี

เทคโนโลยีหลังพิมพ์*
4

ต้น

ต้น

การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97410

การจัดการธุรกิจการพิมพ์

97420

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อป
ุ ทาน
สําหรับอุตสาหกรรม

97431
หมายเหตุ

เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*

* เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบต
ั เิ สริมทักษะ
** เป็ นชุดวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในภาคปลาย
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หลักสูตรการศึกษา

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ปี ภาค
ที่
1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม

ปี ภาค
ที่
1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
97103 ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
2

ต้น

97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ 2
97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*

ปลาย 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97318 การออกแบบทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์*
97407 การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
3

ต้น

97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์*
3
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
97103 ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
ต้น

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ปลาย 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97318 การออกแบบทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์*
97407 การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
ต้น

10151 ไทยศึกษา
97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์*
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี ภาค
ที่

และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชา
ต่อไปนี้
97218 การจัดการดำ�เนินงานและ
การเป็นผู้ประกอบการ
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล
การผลิต*
97419 การจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา
การทำ�งานในอุตสาหกรรม
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
อุตสาหกรรมและการจัดการ
โครงการ
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์
บนเว็บและโมบาย

และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชา
ต่อไปนี้
97218 การจัดการดำ�เนินงานและ
การเป็นผู้ประกอบการ
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล
การผลิต*
97419 การจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา
การทำ�งานในอุตสาหกรรม
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
อุตสาหกรรมและการจัดการ
โครงการ
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์		
บนเว็บและโมบาย
ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์*
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวน
การผลิตในอุตสาหกรรม*
97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์*

ปลาย 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์*
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวน
การผลิตในอุตสาหกรรม*
97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์*
4

ต้น

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4

ต้น

97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปี ภาค
ที่
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หลักสูตรการศึกษา

3. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่มิใช่ทางด้านอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
ปี ภาค
ที่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม

ปี ภาค
ที่
1

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวน
การผลิตในอุตสาหกรรม*
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
2

ต้น

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97317 ระบบสารสนเทศและระบบ
อัตโนมัติในอุตสาหกรรม
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา
การทำ�งานในอุตสาหกรรม
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
อุตสาหกรรมและการจัดการ
โครงการ

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวน
การผลิตในอุตสาหกรรม*
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อมในอุตสาหกรรม
ต้น

10121 อารยธรรมมนุษย์
97419 การจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา
การทำ�งานในอุตสาหกรรม
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
อุตสาหกรรมและการจัดการ
โครงการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี ภาค
ที่

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี ภาค
ที่

ต้น

97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97218 การจัดการดำ�เนินงานและ
การเป็นผู้ประกอบการ
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล
การผลิต*

ปลาย 97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
สำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี
การผลิต
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ
การควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี
การผลิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปลาย 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ
การควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97318 การออกแบบทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์*
97407 การจัดการทางการผลิตและ		
การควบคุมคุณภาพทาง
การพิมพ์
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ประยุกต์
3

75

3

ต้น

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97317 ระบบสารสนเทศและระบบ
อัตโนมัติในอุตสาหกรรม
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม

ปลาย 10151 ไทยศึกษา
97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
สำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97103 ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับบรรจุภณ
ั ฑ์
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

76

หลักสูตรการศึกษา

ปี ภาค
ที่

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี ภาค
ที่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

97318 การออกแบบทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์*
97407 การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทาง
การพิมพ์
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ประยุกต์
4

ต้น

4
97419 การจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม

ปลาย

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
97318 การออกแบบทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์*
97407 การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทาง
การพิมพ์
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ประยุกต์

ต้น

97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97218 การจัดการดำ�เนินงานและ
การเป็นผู้ประกอบการ
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล
การผลิต*

ปลาย 97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
ั ฑ์
97103 ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับบรรจุภณ
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97318 การออกแบบทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์*
97407 การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทาง
การพิมพ์
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

77

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี ภาค
ที่
1

ต้น

97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์*

ปลาย 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97318 การออกแบบทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์*
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี
การผลิต
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ
การควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวน
การผลิตในอุตสาหกรรม*
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ต้น

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
2

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2

ต้น

10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปลาย 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97318 การออกแบบทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์*
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี
การผลิต
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ
การควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวน
การผลิตในอุตสาหกรรม*
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปี ภาค
ที่

78

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปี ภาค
ที่
3 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ปี ภาค
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ที่
3 ต้น
97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97218 การจัดการดำ�เนินงานและ
การเป็นผู้ประกอบการ
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล
การผลิต*
97419 การจัดการคุณภาพและ		
มาตรฐานอุตสาหกรรม
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา
การทำ�งานในอุตสาหกรรม
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
อุตสาหกรรมและการจัดการ
โครงการ
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์		
บนเว็บและโมบาย

ปลาย 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์*
97407 การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทาง
การพิมพ์
97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์*
4

ต้น

97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 4
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97218 การจัดการดำ�เนินงานและ
การเป็นผู้ประกอบการ
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล
การผลิต*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์*

ปลาย 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์*
97407 การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทาง
การพิมพ์
97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์*
ต้น

97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97218 การจัดการดำ�เนินงานและ
การเป็นผู้ประกอบการ
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล
การผลิต*

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
97419 การจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา
การทำ�งานในอุตสาหกรรม
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
อุตสาหกรรมและการจัดการ
โครงการ
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์		
บนเว็บและโมบาย

ปลาย

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ปี ภาค
ที่

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
97419 การจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา
การทำ�งานในอุตสาหกรรม
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
อุตสาหกรรมและการจัดการ
โครงการ
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์		
บนเว็บและโมบาย

ปลาย 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี
การผลิต
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ
การควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ		
ผลิตภัณฑ์และกระบวน
การผลิตในอุตสาหกรรม*
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อมในอุตสาหกรรม
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปี ภาค
ที่

79

80

หลักสูตรการศึกษา

4. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
ปี ภาค
ที่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา
97419 การจัดการคุณภาพและ		
มาตรฐานอุตสาหกรรม
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม

ปี ภาค
ที่
1

ต้น

97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล
การผลิต*
97317 ระบบสารสนเทศและระบบ
อัตโนมัติในอุตสาหกรรม

ปลาย 97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
สำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี
การผลิต
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ประยุกต์
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษา
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ
การควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวน
การผลิตในอุตสาหกรรม*

ปลาย 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ
การควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวน
การผลิตในอุตสาหกรรม*
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
2

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2

ต้น

97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97419 การจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม

ปลาย 97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
สำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี
การผลิต
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำ�หรับนักศึกษา
ปี ภาค
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ที่
3 ต้น
97218 การจัดการดำ�เนินงานและ
การเป็นผู้ประกอบการ
97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา
การทำ�งานในอุตสาหกรรม
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
อุตสาหกรรมและการจัดการ
โครงการ

ปลาย 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อมในอุตสาหกรรม
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา
การทำ�งานในอุตสาหกรรม
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
อุตสาหกรรมและการจัดการ
โครงการ

ปลาย

4

ต้น

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
97218 การจัดการดำ�เนินงานและ
การเป็นผู้ประกอบการ
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล
การผลิต*
97317 ระบบสารสนเทศและระบบ
อัตโนมัติในอุตสาหกรรม

4

ต้น

97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปี ภาค
ที่
3 ต้น

81

5

ึ ษา
ใบแทรกแก้ไขแนวทางการจ ัดโปรแกรมการศก
ึ ษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หล ักสูตรการศก
ึ ษา 2560-2562 หน้า 82 – 83
ประจําปี การศก
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภ ัณฑ์

ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สําหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10151

ไทยศึกษา

96102

คณิตศาสตร์และสถิตส
ิ ําหรับ

1

สําหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปลาย

97101

ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับการพิมพ์

96101

คอมพิวเตอร์เบือ
้ งต ้น

97103
-----

ปลาย

96101

คอมพิวเตอร์เบือ
้ งต ้น

ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับบรรจุภัณฑ์

97103

ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับบรรจุภัณฑ์

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

97219

97219

วัสดุอต
ุ สาหกรรมและกรรมวิธ ี
การผลิต

97314

97316

97418

การผลิต

การเทคโนโลยีการวางแผน

97314

และการควบคุมทางผลิต

ในอุตสาหกรรม

ในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีในการออกแบบ

97316

ต้น

เทคโนโลยีในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และกระบวน

ผลิตภัณฑ์และกระบวน

การผลิตในอุตสาหกรรม*

การผลิตในอุตสาหกรรม*

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

97418

กลยุทธ์การจัดการระบบ

99414

เทคโนโลยีมล
ั ติมเี ดีย

97215

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

97403

เทคโนโลยีกอ
่ นพิมพ์*

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล ้อมในอุตสาหกรรม

97424

ปฏิบัตก
ิ ารในอุตสาหกรรม

2

การเทคโนโลยีการวางแผน

และการควบคุมทางผลิต

และสิง่ แวดล ้อมในอุตสาหกรรม
97424

วัสดุอต
ุ สาหกรรมและกรรมวิธ ี

กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัตก
ิ ารในอุตสาหกรรม

2

ต้น

99414

เทคโนโลยีมล
ั ติมเี ดีย

10151

ไทยศึกษา

96102

คณิตศาสตร์และสถิตส
ิ ําหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

97101

ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับการพิมพ์

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97410

การจัดการธุรกิจการพิมพ์

97420

การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อป
ุ ทานสําหรับอุตสาหกรรม

97431

เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*
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ปี
ที่

ภาค
ปลาย

97318

สําหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

ปลาย

การออกแบบทางการพิมพ์

สําหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
97318

และบรรจุภัณฑ์*
97407

และบรรจุภัณฑ์*

การจัดการทางการผลิตและ

97407

การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
-----

3

ต้น

การออกแบบทางการพิมพ์
การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

97216

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์*

97216

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์*

97434

เทคโนโลยีหลังพิมพ์*

97434

เทคโนโลยีหลังพิมพ์*

97215

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

97214

วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

97432

ประสบการณ์วช
ิ าชีพเทคโนโลยี

-----

3

ต้น

การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

97403

เทคโนโลยีกอ
่ นพิมพ์*

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

97410

การจัดการธุรกิจการพิมพ์

97410

การจัดการธุรกิจการพิมพ์

97420

การจัดการโลจิสติกส์และ

97420

การจัดการโลจิสติกส์และ

โซ่อป
ุ ทานสําหรับอุตสาหกรรม
97431

โซ่อป
ุ ทานสําหรับอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*

ปลาย

ปลาย

97431

เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*

97214

วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

97432

ประสบการณ์วช
ิ าชีพเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

หมายเหตุ

97216

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์*

97434

เทคโนโลยีหลังพิมพ์*

* เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบต
ั เิ สริมทักษะ
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วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ปี ภาค
ที่
1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์

ปี ภาค
ที่
1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปลาย 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
97103 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี
การผลิต
97314 การเทคโนโลยีการวางแผน
และการควบคุมทางผลิต
ในอุตสาหกรรม
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวน
การผลิตในอุตสาหกรรม*
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
2

ต้น

2
97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์*
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

ปลาย 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ั ฑ์
97103 ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับบรรจุภณ
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี
การผลิต
97314 การเทคโนโลยีการวางแผน
และการควบคุมทางผลิต
ในอุตสาหกรรม
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวน
การผลิตในอุตสาหกรรม*
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ต้น

10151 ไทยศึกษา
97101 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี ภาค
ที่

ปลาย 97318 การออกแบบทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์*
97407 การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทาง
การพิมพ์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์*
97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์*
3

ต้น

97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 3
97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*

ปลาย

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 97318 การออกแบบทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์*
97407 การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทาง
การพิมพ์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์*
97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์*
ต้น

97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์*
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*

ปลาย 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์*
97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์*

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปี ภาค
ที่

83

84

หลักสูตรการศึกษา

5. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
ปี ภาค
ที่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม

ปี ภาค
ที่
1

ต้น

97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล
การผลิต*
97317 ระบบสารสนเทศและระบบ
อัตโนมัติในอุตสาหกรรม

ปลาย 97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
สำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี
การผลิต
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ประยุกต์
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ต้น

ปลาย 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
97314 เทคโนโลยีการวางแผน
และการควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อมในอุตสาหกรรม

ปลาย 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
97314 เทคโนโลยีการวางแผน
และการควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
2

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2

ต้น

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
97317 ระบบสารสนเทศและระบบ
อัตโนมัติในอุตสาหกรรม

ปลาย 97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
สำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี
การผลิต
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ประยุกต์

ปี ภาค
ที่
3 ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
97218 การจัดการดำ�เนินงานและ
การเป็นผู้ประกอบการ
97419 การจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97423 การวางผังโรงงานและ
การศึกษาการทำ�งาน
ในอุตสาหกรรม
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
อุตสาหกรรมและการจัดการ
โครงการ

ปี ภาค
ที่
3 ต้น

ปลาย 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวน
การผลิตในอุตสาหกรรม*
97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97318 การออกแบบทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์*
97407 การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทาง
การพิมพ์
4

ต้น

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

85

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล
การผลิต*
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97423 การวางผังโรงงานและ
การศึกษาการทำ�งาน
ในอุตสาหกรรม
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
อุตสาหกรรมและการจัดการ
โครงการ

ปลาย 10151 ไทยศึกษา
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวน
การผลิตในอุตสาหกรรม*
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97103 ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับบรรจุภณ
ั ฑ์
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97318 การออกแบบทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์*
97407 การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทาง
การพิมพ์
4

ต้น

97218 การจัดการดำ�เนินงานและ
การเป็นผู้ประกอบการ
97419 การจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

86

หลักสูตรการศึกษา

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ปี ภาค
ที่
1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์

ปี ภาค
ที่
1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปลาย 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
97103 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
2

ต้น

2
97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์*
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97218 การจัดการดำ�เนินงานและ
การเป็นผู้ประกอบการ
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล
การผลิต*
97419 การจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา
การทำ�งานในอุตสาหกรรม
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
อุตสาหกรรมและการจัดการ
โครงการ
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์
บนเว็บและโมบาย

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

ปลาย 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ั ฑ์
97103 ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับบรรจุภณ
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
ต้น

10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับ		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี ภาค
ที่

ปลาย 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97318 การออกแบบทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์
97407 การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทาง
การพิมพ์
3

ต้น

3
97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97218 การจัดการดำ�เนินงานและ
การเป็นผู้ประกอบการ
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล
การผลิต*
97419 การจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา
การทำ�งานในอุตสาหกรรม
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
อุตสาหกรรมและการจัดการ
โครงการ
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์		
บนเว็บและโมบาย

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97318 การออกแบบทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์
97407 การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทาง
การพิมพ์
ต้น

97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์*
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97218 การจัดการดำ�เนินงานและ
การเป็นผู้ประกอบการ
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกล
การผลิต*
97419 การจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
97420 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา
การทำ�งานในอุตสาหกรรม
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
อุตสาหกรรมและการจัดการ
โครงการ
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์		
บนเว็บและโมบาย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปี ภาค
ที่
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88

หลักสูตรการศึกษา

ปี ภาค
ที่

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี ภาค
ที่

ปลาย 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์*
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี
การผลิต
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ
การควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวน
การผลิตในอุตสาหกรรม*
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปลาย 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์*
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธี
การผลิต
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ
การควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวน
การผลิตในอุตสาหกรรม*
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
4

ต้น

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4

ต้น

97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค
รหัสชุดวิชา รหัสชุดวิชา
5 หลัก
8 หลัก
10103
10111
10121
10131
10141
10151
10152
96101
96102
96304
96305
96404

20111001
20111002
20111003
20111004
20111005
20111006
20111007
21132001
21132002
21132004
21133002
21133003

96407
96408
96411
96412
96413
96414
96415
97101
97103
97210
97214
97215

21133004
21132005
21133005
21133006
21133007
21132006
21133008
21113001
21113002
21113003
21113007
21113008

รายชื่อชุดวิชา

ภาค ภาค ภาค
ต้น ปลาย พิเศษ

ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อารยธรรมนุษย์
สังคมมนุษย์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ไทยศึกษา
ไทยกับสังคมโลก
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม
การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุม
ภายใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การจัดการระบบฐานข้อมูล*
ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การออกแบบและพัฒนาเว็บ*
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*































































ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
คณิตศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
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รหัสชุดวิชา รหัสชุดวิชา
5 หลัก
8 หลัก
97216
97217
97218
97219
97314
97315
97316
97317
97318
97403
97407
97410
97418
97419
97420
97421
97423
97424
97426
97431
97432
97433

รายชื่อชุดวิชา

21113009 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์*
21113032 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำ�หรับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
21113033 การจัดการดำ�เนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
21113034 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต
21113010 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
21113011 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต*
21113012 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรม*
21113013 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
21113014 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์*
21113015 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์*
21113017 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
ทางการพิมพ์
21113018 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
21113019 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ในอุตสาหกรรม
21113020 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
21113021 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
21115001 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
21113023 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำ�งาน
ในอุตสาหกรรม
21113024 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
21113037 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์
21113031 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์*
21115002 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
21113035 การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรม
และการจัดการโครงการ

ภาค ภาค ภาค
ต้น ปลาย พิเศษ








































สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสชุดวิชา รหัสชุดวิชา
5 หลัก
8 หลัก
97434
99201
99202
99301
99312
99313
99314
99315
99316
99319
99321

21113036
21132003
21133009
21133010
21133011
21133012
21133013
21133014
21133015
21133016
21133017

99402
99409
99410
99412
99414
99415
99419
99420
99421
99422
99429

21132007
21135001
21133018
21133019
21133020
21133021
21133022
21133023
21133024
21133025
21135002

รายชื่อชุดวิชา
เทคโนโลยีหลังพิมพ์*
วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การวิเคราะห์ข้อมูล
เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำ�หรับผู้สูงอายุ
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
หลักการและการบริหารเครือข่าย*
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
การโปรแกรมเว็บ*
การโปรแกรมเชิงวัตถุ*
การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่*
ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
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ภาค ภาค ภาค
ต้น ปลาย พิเศษ



































































หมายเหตุ		 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
		 * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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รายละเอียดชุดวิชา
10103

ทักษะชีวิต
Life Skills
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพือ่ ให้มที กั ษะในการสือ่ สาร การแสวงหาความรู้ และการใช้เทคโนโลยีในการดำ�เนินชีวติ
2. เพือ่ ให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
3. เพือ่ พัฒนาตนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์

คำ�อธิบายชุดวิชา

ทักษะในการดำ�เนินชีวติ ในสังคม ความใฝ่รู้ การแสวงหาและพัฒนาความรู้ การใช้เทคโนโลยี
การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปญ
ั หา การเจรจาต่อรอง การบริหารตนเอง การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด ความเข้าใจตนเอง คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาท และการสมาคม

10111

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
2. เพือ่ ศึกษาโครงสร้าง ศัพท์ และสำ�นวนภาษาอังกฤษที่สำ�คัญ
3. เพื่อสามารถใช้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเหมาะสมใน
สถานการณ์ต่างๆ

คำ�อธิบายชุดวิชา

โครงสร้าง ศัพท์ และสำ�นวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10121

อารยธรรมมนุษย์
Human Civilization
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม
2. เพื่อให้เข้าใจอารยธรรมของมนุษย์ในอดีตอันเป็นพื้นฐานของอารยธรรมในปัจจุบัน
3. เพื่อให้ตระหนักและชื่นชมคุณค่าของอารยธรรมที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น
ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ภูมิปัญญา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10131

สังคมมนุษย์
Human Society
วัตถุประสงค์
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(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ ชุมชนและสังคม
2. 	เ พื่ อ ให้ เ ข้ า ใจกลไกทางการเมื อ ง กฎหมาย เศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การ
จัดระเบียบสังคมมนุษย์
3. เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

คำ�อธิบายชุดวิชา

ลักษณะพืน้ ฐานของความเป็นมนุษย์ การรวมตัวเป็นชุมชนและสังคม การกระจายและการตัง้
ถิน่ ฐานของมนุษย์ องค์ประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ
และสังคม ซึง่ ส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคมมนุษย์ ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข การเสริมสร้างสังคมทีด่ ี

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
Science, Technology and Environment for Life
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ และการพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อความคิด และความเป็นอยู่ของมนุษย์
2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์
3. เพือ่ ให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิง่ แวดล้อมและผลกระทบของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
4. เพือ่ ให้มคี วามรูใ้ นการประยุกต์วทิ ยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ในชีวติ ประจำ�วัน
5. เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และจิตสำ�นึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีธรรมชาติวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
สุขภาพอนามัยและโภชนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในการดำ�รงชีวิต

10151

ไทยศึกษา
Thai Studies
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับความเป็นไทยในด้านประวัตศิ าสตร์ สังคม ภาษา และวัฒนธรรม
2. เพื่อให้สามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำ�รงชีวิต
3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
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คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยในด้านประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน การเมือง เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรมและวัฒนธรรม

10152

ไทยกับสังคมโลก
Thailand and the World Community
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ สถานการณ์ แนวโน้ ม ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ และการ
เปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในสังคมโลกทีม่ ผี ลกระทบต่อประเทศไทย
2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถานะของประเทศไทยในสังคมโลก
3. เพื่อให้นำ�ความรู้ไปคิด วิเคราะห์ปัญหา อันเป็น ผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ในมิติต่างๆ
ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรม

คำ�อธิบายชุดวิชา

สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ที่ส่งผล
กระทบต่อประเทศไทย รวมถึงสภาพปัญหา และสาเหตุของปัญหาทีเ่ กิดขึน้ อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวตั น์
ซึ่งส่งผลให้เกิดความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจในสภาพการณ์ สามารถคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ
ปัญหาและผลกระทบต่อภาพรวมของสังคมไทยและตัวบุคคลในมิตติ า่ งๆ ทัง้ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
คุณธรรม จริยธรรม

96101

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำ�งานเบื้องต้นของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบ
คอมพิวเตอร์
2. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การประมวลผลด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ และสามารถนำ �
คอมพิวเตอร์ไปช่วยปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
4. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความมัน่ คงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพคอมพิวเตอร์
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คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เลขฐานและรหัสแทนข้อมูล องค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์และขั้นตอนการทำ�งานของคอมพิวเตอร์ ลักษณะของข้อมูลและแฟ้มข้อมูล ซอฟต์แวร์ระบบ
และซอฟต์แวร์ประยุกต์ หลักการและขั้นตอนการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบสารสนเทศ ความมัน่ คงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพคอมพิวเตอร์

96102

คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(6 หน่วยกิต)
Mathematics and Statistics for Science and Technology
วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ คณิ ต ศาสตร์ อั น เป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ หนึ่ ง ในการ
ทำ�ความเข้าใจต่อชุดวิชาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต้องศึกษาในภายหลัง
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติ และสามารถนำ�ความรู้ ความเข้าใจนี้ไปใช้
ทำ�ความเข้าใจต่อชุดวิชาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต้องศึกษาในภายหลัง

คำ�อธิบายชุดวิชา

ตรรกศาสตร์ เซต ระบบจำ�นวนจริง เรขาคณิตวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำ�ดับ
อนุกรม ฟังก์ชนั พีชคณิต ฟังก์ชนั อดิสยั เมทริกซ์ ดีเทอร์มนิ นั ท์ เวกเตอร์ อนุพนั ธ์ อินทิกรัล การเรียงสับเปลีย่ น
การจัดหมู่ ความน่าจะเป็น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติศาสตร์และสถิติพรรณนา การแจกแจงตัวแปรสุ่ม
สถิติศาสตร์อิงพารามิเตอร์เบื้องต้น สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์เบื้องต้น การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96304

การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communications and Networking
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
2. เพือ่ ให้เข้าใจหลักการและเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
3. เพือ่ ให้มีความสามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการสื่อสารข้อมูล

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล ฮาร์ดแวร์สำ�หรับการสื่อสาร ช่องสัญญาณ สื่อ
และอุปกรณ์ในการสื่อสาร การรับส่งข้อมูลและโพรโทคอล ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูล
การสื่อสารแบบไร้สาย ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายเบื้องต้น ระบบเครือข่ายท้องถิ่น ระบบเครือข่ายแวน
ระบบเครือข่ายแมน ระบบเครือข่ายอื่นๆ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบอินทราเน็ต ระบบเอ็กซ์ทราเน็ต รวมทั้ง
จัดระบบเครือข่ายและความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ
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96305

หลักสูตรการศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม
Information Technology in Commercial Business
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้เข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ภายใน
องค์กร
2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถกำ�หนดแนวทางการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ในการดำ�เนินธุรกิจด้านต่างๆ

คำ�อธิบายชุดวิชา

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรธุรกิจ แยกเป็นงานปฏิบตั กิ ารทางพาณิชยกรรม
การควบคุม การดำ�เนินการ และการวางแผน แนวคิดของการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้การปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติในธุรกิจประเภทต่างๆ ตลอดจนธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป ประเภทบริการ และ
ธุรกิจประเภทขายส่ง แนวทางกำ�หนดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจตั้งแต่งานด้าน
บัญชี งานด้านการพนักงาน งานด้านการจัดซื้อ และงานด้านการผลิต บทบาทของระบบสารสนเทศในการ
ช่วยผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับด้านกำ�หนดยุทธวิธีและกลยุทธ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาธุรกิจ
แนวใหม่เพื่อให้เกิดความได้เปรียบด้านการแข่งขัน

96404

การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
Computer Systems Auditing and Internal Control
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับประเภทและขอบเขตของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ระบบงานคอมพิวเตอร์
2. เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับบทบาทและผลกระทบของคอมพิวเตอร์ทมี่ ตี อ่ การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ
3. เพื่อให้มีความเข้าใจเทคนิคการควบคุมภายในและเทคนิคการตรวจสอบที่ดี
4. เพื่อให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสร้างระบบตรวจสอบผ่านคอมพิวเตอร์
5. เพือ่ มีความรูค้ วามสามารถในการวางแผน ควบคุมงาน ติดตาม และประเมินผลระบบงาน
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำ�อธิบายชุดวิชา

ประเภทและขอบเขตของการควบคุมภายในและการตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์
บทบาทและผลกระทบของการใช้คอมพิวเตอร์ที่มีต่อการควบคุมภายในและการตรวจสอบ ระเบียบวิธี
การควบคุมภายในที่ดี การควบคุมการจัดการ การควบคุมการพัฒนาระบบงาน การควบคุมระบบงาน
คอมพิวเตอร์ การควบคุมเกีย่ วกับความปลอดภัยของระบบงานคอมพิวเตอร์ ระเบียบวิธกี ารทางการตรวจสอบ
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เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในระบบงานคอมพิวเตอร์
วิธีการสร้างระบบตรวจสอบผ่านคอมพิวเตอร์ วิธีป้องกันการทุจริต และวิธีการป้องกันความเสียหายจาก
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการเตรียมตัวและการพัฒนาบุคลากร และกรณีศึกษา

96407

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
Information Systems Development
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
3. เพือ่ ให้มคี วามสามารถในการวางแผน ควบคุม ติดตาม และประเมินผลระบบสารสนเทศ
ที่ได้พัฒนามาแล้ว

คำ�อธิบายชุดวิชา

การประมวลผลข้ อ มู ล ทางธุ ร กิ จ ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ วงจรการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงออปเจ็กต์ การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ระเบียบวิธกี าร
และเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล
ระเบียบวิธีการและเทคนิคที่ใช้ออกแบบระบบสารสนเทศ รวมทั้งเทคนิคการทำ�ต้นแบบ แนวทางในการ
พัฒนาและทดสอบชุดโปรแกรมคำ�สั่ง การจัดทำ�เอกสาร การติดตั้งและการบำ�รุงรักษาระบบสารสนเทศ
การติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศ

96408

การจัดการระบบฐานข้อมูล
Database Systems Management
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
2. เพื่อให้มีทักษะในการจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพ
องค์การ
3. เพื่อให้มีความสามารถในการบริหาร และการจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความหมายของระบบฐานข้อมูล คุณสมบัติและโครงสร้างของระบบฐานข้อมูล แบบจำ�ลอง
ของข้อมูล โครงสร้างทางตรรกภาพและกายภาพของฐานข้อมูล การจัดการข้อมูลและค้นคืนข้อมูล
การควบคุมและรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล กรณีศกึ ษา และสถานการณ์จ�ำ ลอง
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูล
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96411

หลักสูตรการศึกษา

ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
Information System and Knowledge Management
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศในการบริหารงานระดับต่างๆ
2. เพือ่ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการกำ�หนดนโยบาย การวางแผน การบริหารและจัดการระบบ
สารสนเทศเชิงกลยุทธ์
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ขององค์การ กระบวนการจัดการความรู้
การพัฒนาระบบจัดการความรู้ การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
4. เพื่อให้เกิดแนวคิดในการนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการสารสนเทศและ
ความรู้

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความหมาย วิวัฒนาการ และบทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ ประเภทของระบบ
สารสนเทศที่ใช้ในธุรกิจ การกำ�หนดนโยบาย การวางแผน การวิเคราะห์ และการควบคุม การประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศธุรกิจและระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ การประเมินความคุม้ ค่าของระบบสารสนเทศ กรณี
ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจและระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับความรู้
ประเภทของความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ การวิเคราะห์ การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการความรู้
การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้หรือกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้

96412

การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project Management
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ และการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรของโครงการ ขอบเขตของ
โครงการ คุณภาพของโครงการ และความเสี่ยงของโครงการ
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ การใช้เครื่องมือและเทคนิคสำ�หรับ
การบริหารโครงการ

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความหมายของโครงการ วงจรชีวติ ของโครงการ ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการบริหารโครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางในการบริหารทรัพยากรของโครงการ การบริหารขอบเขตของโครงการ
การบริหารคุณภาพของโครงการ การบริหารความเสี่ยงของโครงการ กระบวนการ เครื่องมือ และเทคนิค
สำ�หรับการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96413

การออกแบบและพัฒนาเว็บ
Web Design and Development
วัตถุประสงค์

99

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเว็บและเข้าใจประโยชน์ของการนำ�เว็บมาใช้ในธุรกิจ
2. เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับหลักการ เทคนิค และเครือ่ งมือ สำ�หรับการออกแบบและพัฒนาเว็บ
3.	เพื่อให้มีทักษะในการออกแบบและพัฒนาเว็บได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะกับ
ลักษณะของธุรกิจ

คำ�อธิบายชุดวิชา

โครงสร้างของเวิลด์ไวด์เว็บ บริการต่างๆ ของผูใ้ ห้บริการเว็บ หลักการ เทคนิค และเครือ่ งมือ
สำ�หรับการออกแบบและพัฒนาเว็บ ระบบฐานข้อมูลบนเว็บ การโปรแกรมสำ�หรับการสร้างเว็บ การออกแบบ
เว็บโดยใช้สอื่ ประสม การออกแบบภาพกราฟิกและภาพเคลือ่ นไหว ระบบงานประยุกต์บนอินเทอร์เน็ตและ
เวิลด์ไวด์เว็บ

96414

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. เพือ่ ให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการ เทคนิคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สำ�หรับการเขียนโปรแกรม
3. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถเขียนโปรแกรมไปใช้ประโยชน์ในงานธุรกิจ

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิดเกี่ยวกับออปเจ็กต์ออเรียนเต็ดหรือเชิงวัตถุ ตรรกะในการแก้ปัญหาและอัลกอริธึม
การวิเคราะห์ปัญหาในเชิงวัตถุ หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ขั้นตอนการวางแผน วิเคราะห์ การเขียน
ผังงาน โดยใช้ภาษายูเอ็มแอล การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ และการติดตั้งโปรแกรม เครื่องมือ
ในการพัฒนาโปรแกรม การจัดทำ�เอกสารคู่มือโปรแกรม

96415

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligence Systems
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะ
2. เพือ่ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของธุรกิจ
3. เพือ่ ให้มคี วามรูแ้ ละทักษะเกีย่ วกับการใช้เทคนิควิธกี ารต่างๆ ในการวิเคราะห์และจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจ

100

หลักสูตรการศึกษา

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความหมายและองค์ประกอบของธุรกิจอัจฉริยะ การจัดทำ�คลังข้อมูลทางธุรกิจ เทคนิคใน
การทำ�เหมืองข้อมูลเพื่อค้นหาความรู้ใหม่ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เทคนิคการคำ�นวณและขั้นตอนวิธี
สำ�หรับวิเคราะห์และขุดค้นหารูปแบบในข้อมูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบต่างๆ ของคลังข้อมูล การ
พัฒนาคลังข้อมูล การออกแบบคลังข้อมูลสำ�หรับข้อมูลทีม่ คี วามแตกต่างทางโครงสร้าง การคัดกรองข้อมูล
การแปลงรูปข้อมูล การทำ�ความสะอาดข้อมูล กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้และการสร้างแบบจำ�ลองและ
คลังข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

97101

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
General Studies in Printing
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้รู้ประวัติความเป็นมาของการพิมพ์และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
เพื่อให้เข้าใจหลักการพื้นฐานของระบบการพิมพ์ที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป
เพื่อให้สามารถอธิบายเทคนิคการเลือกใช้ระบบการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้รู้จักและเข้าใจธรรมชาติและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์ ธุรกิจการพิมพ์และอุตสาหกรรมการพิมพ์ทั่วไป

คำ�อธิบายชุดวิชา

การพิมพ์และวิวัฒนาการของการพิมพ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัสดุใช้พิมพ์ หมึกพิมพ์
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ตั้งแต่งานก่อนกระบวนการพิมพ์และงานในกระบวนการพิมพ์
ประกอบด้วยงานก่อนพิมพ์ งานพิมพ์ด้วยการพิมพ์ระบบต่างๆ ในด้านหลักการพิมพ์ วิธีการพิมพ์ แม่พิมพ์
เครื่องพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ที่ผลิตได้ งานหลังพิมพ์ เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ธุรกิจการ
จัดพิมพ์และธุรกิจการพิมพ์ การจัดการทางการพิมพ์ อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย กฎหมายและระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

97103

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
General Studies in Packaging
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

(6 หน่วยกิต)  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบรรจุภัณฑ์
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในประเภทของบรรจุภัณฑ์
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์
เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมและกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกีย่ วกับ
บรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

101

คำ�อธิบายชุดวิชา

หลักการบรรจุภัณฑ์ ประเภทบรรจุภัณฑ์ตามชนิดของวัสดุ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์กระดาษ
บรรจุภัณฑ์พลาสติก บรรจุภัณฑ์โลหะ บรรจุภัณฑ์แก้ว ลักษณะโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ
กระบวนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ ตัง้ แต่การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ ประกอบด้วยการออกแบบโครงสร้าง การออกแบบ
กราฟิก การพิมพ์ การขึน้ รูป การบรรจุของเหลว ของแห้ง การปิดผนึก และหน่วยขนส่งในการกระจายสินค้า
ผลของบรรจุภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม และกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

97210

คณิตศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Applied Mathematics for Industrial Technology
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในด้ า นคณิ ต ศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
2. เพื่อให้สามารถนำ�ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ไปใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
3. เพื่อให้สามารถนำ�ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ไปใช้ในการศึกษาเนื้อหาในชุดวิชา
ต่างๆ ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อไป

คำ�อธิบายชุดวิชา

ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร จำ�นวนเชิงซ้อน อนุพันธ์และ
การประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์ อนุกรมอนันต์และการลู่เข้า อนุกรมฟูเรียร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ใน
ปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์สองชั้น ปริพันธ์สามชั้น
สมการอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับสูง ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเบื้องต้น

97214

วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Printing and Packaging Materials
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)  

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2. เพื่อให้มีความสามารถในการเลือกใช้ประเภทของวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ให้เหมาะสมกับการนำ�ไปใช้งาน
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุเพื่อใช้ในการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
4. เพือ่ ให้มคี วามสามารถในการวิเคราะห์ปญ
ั หาทางการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์อนั เนือ่ งมาจาก
วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

102

หลักสูตรการศึกษา

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบ ประเภท มาตรฐาน กระบวนการผลิต สมบัติของวัสดุทางการ
พิมพ์และบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ แม่พิมพ์ วัสดุใช้พิมพ์ หมึกพิมพ์ วัสดุสำ�หรับงานหลังพิมพ์ และ
วัสดุอื่นที่ใช้ในการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ การรู้จักเลือกใช้ประเภทของวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมกับการนำ�ไปใช้งาน การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในทางการพิมพ์และการใช้งานบรรจุภัณฑ์อันเนื่อง
มาจากวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และวิธีการแก้ไข

97215

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Science and Technology in Printing and Packaging
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2. เพื่อให้มีความสามารถในการนำ�ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ในด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ความรู้ทางเคมี โฟโตเคมี แสง กลศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ และชีววิทยา เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ทางภาพและการประยุกต์ใช้ในทางการพิมพ์ ตลอดจนปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลต่อการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ และผลกระทบจากอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ทมี่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อม
พร้อมทั้งกระบวนการบำ�บัดมลภาวะ

97216

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
Printing Process Technology
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ระบบต่างๆ
2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในกระบวนการพิมพ์ระบบต่างๆ รวมทั้งแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรู้เกี่ยวกับหลักการพิมพ์ เทคนิคการพิมพ์ เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ต่างๆ กระบวน
การพิมพ์พน้ื นูน ได้แก่ การพิมพ์เลตเตอร์เพสส์และเฟล็กโซกราฟี กระบวนการพิมพ์พนื้ ราบ ได้แก่ การพิมพ์
ออฟเซตลิโทกราฟี กระบวนการพิมพ์พื้นลึก ได้แก่ การพิมพ์อินทาลโย การพิมพ์กราวัวร์ และการพิมพ์
แพด กระบวนการพิมพ์พื้นฉลุ ได้แก่ การพิมพ์ปรุไขและการพิมพ์สกรีน กระบวนการพิมพ์ไร้แรงกด ได้แก่
การพิมพ์พน่ หมึก การพิมพ์อเิ ล็กโทรโฟกราฟฟี และการพิมพ์ดว้ ยความร้อน รวมทัง้ ความรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เครือ่ งพิมพ์ การใช้เครือ่ งพิมพ์ระบบต่างๆ ตลอดจนปัญหาทีเ่ กิดในกระบวนการพิมพ์ดงั กล่าวพร้อมวิธแี ก้ไข
รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

97217

พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำ�หรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6 หน่วยกิต)
Basic Mechanical Engineering for Industrial Technology
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการทั่วไปในงานวิศวกรรมเครื่องกล ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจหลั ก การของกลศาสตร์ วิ ศ วกรรมในงานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการของของไหลในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจหลักการของอุณหพลศาสตร์และระบบทางความร้อนในงาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คำ�อธิบายชุดวิชา

หลักการทัว่ ไปในงานวิศวกรรมเครือ่ งกลทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม หลักการทาง
กลศาสตร์วศิ วกรรม สถิตยศาสตร์ พลศาสตร์ กลศาสตร์ของเครือ่ งจักรกล การสัน่ สะเทือนทางกล กลศาสตร์
ของไหล เครื่ อ งจั ก รกลของไหล หลั ก การทางความร้ อ นและอุ ณ หพลศาสตร์ การถ่ า ยเทความร้ อ น
การทำ�ความเย็นและการปรับอากาศเบื้องต้น

97218

การจัดการดำ�เนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
Operation Managements and Entrepreneurships
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการดำ�เนินงาน และการบริหารการดำ�เนินงาน
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ
การสร้างแผนธุรกิจ และการหาแหล่งทุน

คำ�อธิบายชุดวิชา

ลักษณะองค์กรในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ความต้องการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การเลื อ กทำ � เลที่ตั้ง และการวางผัง สถานประกอบการ การวางแผนกำ�ลังผลิต การจัดการการผลิต
การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดจำ�หน่ายและการตลาด การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารต้นทุน
การผลิต การกำ�หนดราคา และการจัดการรายได้ การมองหาและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ การพยากรณ์
ความต้องการของตลาด การสร้างแผนธุรกิจและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การหาแหล่งทุน และการบริหารเงินทุน
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หลักสูตรการศึกษา

วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต
Industrial Materials and Manufacturing Process
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)              

1. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจชนิ ด และลั ก ษณะสมบั ติ และการใช้ ง านวั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ น
อุตสาหกรรม
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกรรมวิธีการแปรรูปวัสดุในลักษณะต่างๆ
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการเขียนแบบและอ่านแบบทางวิศวกรรม

คำ�อธิบายชุดวิชา

ลักษณะสมบัตแิ ละการใช้งานของวัสดุส�ำ คัญทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม การเลือกใช้วสั ดุให้เหมาะ
สมกับงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาของวัสดุ กรรมวิธีการผลิตชนิดต่างๆ การหลอมขึ้นรูป การขึ้นรูป
วัสดุก้อน การขึ้นรูปวัสดุแผ่น การตัดเฉือนวัสดุ การเชื่อมประกอบ การเพิ่มเนื้อวัสดุ การเพิ่มสมบัติด้วย
กรรมวิธีทางความร้อน การขัด การล้าง การเคลือบ และการทำ�สี การเลือกใช้กรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม
หลักการเขียนและอ่านภาพฉาย มาตรฐานการเขียนแบบของไทยและสากล การอ่านแบบภาพประกอบ
และภาพแยกชิ้น การให้ข้อมูลทางด้านขนาด และข้อมูลทางการผลิตในแบบงาน พิกัดความคลาดเคลื่อน
ในการประกอบชิ้นงาน

97314

เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิต
(6 หน่วยกิต)
ในอุตสาหกรรม
Technology for Production Planning and Control in Industry
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อให้เข้าใจระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ
เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงการตัดสินใจระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิต
เพื่อให้เข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางอุตสาหกรรม
เพื่อให้เข้าใจหลักการการจัดการเทคโนโลยีระบบการผลิต

คำ�อธิบายชุดวิชา

การนำ�เทคโนโลยีอัตโนมัติทางการผลิตมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและควบคุมการผลิต
อันประกอบด้วยระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ และระบบการวางแผน
ทรัพยากรการผลิต นอกจากนี้ยังศึกษาถึงปัญญาประดิษฐ์ทางอุตสาหกรรม และการจัดการเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

97315

เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต
Tools and Machines for Manufacturing Process
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
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(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือในอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดละเอียดในอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทำ�แม่พิมพ์

คำ�อธิบายชุดวิชา

พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือกลตัดโลหะต่างๆ และระบบจับยึดชิ้นงาน ทฤษฎีเกี่ยวกับ
การตัดเฉือนโลหะ การเคลือ่ นทีต่ ดั เฉือนและการใช้งาน แรงทีใ่ ช้ในการตัดเฉือน อุณหภูมขิ องเศษโลหะและ
มีด ลักษณะของเศษโลหะ การสึกหรอ การสึกกร่อนของมีด ความละเอียดของผิวงาน และการวัดละเอียด
ความผิดพลาดในการวัดและการลดความผิดพลาดในระบบการวัด การหล่อลืน่ และการหล่อเย็นเครือ่ งมือกล
การวิเคราะห์เพือ่ หารูปแบบชิน้ ส่วนเครือ่ งมือ เครือ่ งจักรแบบต่างๆ ตามหน้าทีท่ กี่ �ำ หนด ทฤษฎีพนื้ ฐานเกีย่ วกับ
ความแข็งแรงของวัสดุ และคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุทางวิศวกรรม การกำ�หนดวัสดุตลอดจนการกำ�หนด
คุณภาพผิวงาน และพิกัดความเผื่อ เทคโนโลยีการทำ�แม่พิมพ์ ชนิดของแม่พิมพ์ วัสดุแม่พิมพ์ วิธีในการขึ้น
รูปแม่พิมพ์ การหล่อการชุบด้วยไฟฟ้า การตัดผิวด้วยเครื่องมือกล การปาดผิว การพ่นเคลือบ การกัดโลหะ
การปรับปรุงสมบัติของวัสดุทำ�แม่พิมพ์ด้วยความร้อน การขัดผิวแม่พิมพ์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

97316

เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์
(6 หน่วยกิต)
และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
Technology for Product and Process Design in Industry
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพื่อให้เข้าใจหลักการนำ�คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เพื่อให้เข้าใจหลักการใช้เทคโนโลยีการจัดกลุ่ม
เพือ่ ให้เข้าใจหลักการและสามารถเลือกใช้คอมพิวเตอร์ชว่ ยในการวางแผนกระบวนการผลิต
เพื่อให้เข้าใจหลักการทำ�งานของเครื่องจักรกลควบคุมเชิงตัวเลข
เพื่อให้เข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ (Robot) ในอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อให้เข้าใจหลักการขนถ่ายวัสดุและชิ้นส่วนอย่างอัตโนมัติ

คำ�อธิบายชุดวิชา

เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีอัตโนมัติใน
การผลิต เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ชว่ ยการออกแบบ เทคโนโลยี
การจัดกลุม่ และคอมพิวเตอร์ชว่ ยในการวางแผนกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีอตั โนมัตใิ นการผลิต ได้แก่
เครื่องจักรกลควบคุมเชิงตัวเลข หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติ
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หลักสูตรการศึกษา

ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
Information Systems and Automation in Industry
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)      

1. เพื่อให้เข้าใจหลักการและสามารถเลือกใช้ระบบสารสนเทศทางอุตสาหกรรม
2. เพือ่ ให้เข้าใจหลักการและสามารถเลือกใช้ระบบอัตโนมัติในการผลิต

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิดและภาพรวมของระบบการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 โครงสร้างและการจัดการ
ระบบสารสนเทศทางอุตสาหกรรม เครื่องมือและโปรแกรมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีด้าน
การสื่อสารและเครือข่ายข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบการผลิต ระบบความปลอดภัย
และการบำ�รุงรักษาระบบสารสนเทศ ภาพรวมของระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติทาง
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีความจริงเสมือน ความรู้เบื้องต้นของการวัดพื้นฐาน
และการประยุกต์ใช้งาน การวัดทางอุตสาหกรรม เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ชนิดของอุปกรณ์ทำ�งานใน
ระบบควบคุม ชนิดของอุปกรณ์สื่อสารในระบบอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการควบคุม
กระบวนการผลิตตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ และการเขียนโปรแกรมควบคุมพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

97318

การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Printing and Packaging Design
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาและออกแบบทางการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ

คำ�อธิบายชุดวิชา

หลักการออกแบบ การออกแบบทางการพิมพ์ที่สัมพันธ์กับระบบการพิมพ์ การออกแบบ
ตัวอักษรกราฟิก สี การออกแบบสิง่ พิมพ์ทวั่ ไปและบรรจุภณ
ั ฑ์ การออกแบบโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ กระบวน
การพัฒนาและออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกแบบทางการพิมพ์และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ การพัฒนาต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทต่างๆ ประกอบด้วยการออกแบบ
กล่อง ขวด ซอง ถุง กระป๋อง หลอด ฝา ถาด บรรจุภัณฑ์การ์ด และฉลากสินค้า แนวทางการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภค บรรจุภัณฑ์ยาและเครื่องสำ�อาง การออกแบบบรรจุภัณฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

97403

เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
Pre-Press Technology
วัตถุประสงค์
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(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อนพิมพ์ ตั้งแต่ขั้นเตรียมต้นฉบับจนถึงขั้นทำ�แม่พิมพ์
2. เพือ่ ให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการดำ�เนินงานก่อนพิมพ์
3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจากการดำ�เนินงานก่อนพิมพ์พร้อมทั้ง
การแก้ไข

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ระบบดิจิทัล การออกแบบสิ่งพิมพ์ ตัวพิมพ์ การจัดการ
ข้อความ การจับภาพ การสร้างภาพ การตกแต่งภาพ การผลิตนํ้าหนักสี และการผลิตภาพพิมพ์สี การจัด
ประกอบหน้า การวางหน้า การจัดการงานก่อนพิมพ์ระบบดิจทิ ลั การพิมพ์ผลออก การทำ�ปรูฟ๊ การทำ�แม่พมิ พ์
พื้นนูน พื้นราบ พื้นลึก พื้นฉลุลายผ้า การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ด้วยมาตรฐานการผลิต และการ
ควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ด้วยระบบการจัดการสี รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

97407

การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ (6 หน่วยกิต)
Printing Production Management and Quality Control
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการการผลิตและการวางแผนการผลิต
2. เพือ่ ให้มีความรู้ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานพิมพ์

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรู้เกี่ยวกับการจัดองค์กรทางการผลิต ความรู้ทางด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์การพิมพ์
รวมทั้งความรู้ในการบำ�รุงรักษาและความปลอดภัยในการทำ�งาน การวางผังโรงงาน การวางแผนการผลิต
การจัดตารางการผลิต การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพและกำ�หนดมาตรฐานของงาน

97410

การจัดการธุรกิจการพิมพ์
Printing Business Management
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านต่างๆ ในการดำ�เนินธุรกิจ รวมทั้งการนำ�เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้จัดการธุรกิจการพิมพ์
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คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการพิมพ์ การทำ�แผนธุรกิจ การจัดองค์การ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการตลาด การจัดการการบัญชี การจัดการการเงิน การจัดการการผลิต และ
การควบคุมคุณภาพ การจัดการพัสดุ การจัดการสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัยและพลังงาน ระบบสารสนเทศ
เพือ่ การจัดการ ต้นทุนทางการพิมพ์ และการประเมินราคา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การวิจยั และพัฒนา
รวมทั้งการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการโซ่อุปทาน

97418

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม (6 หน่วยกิต)
Safety, Occupational Health and Environment in Industry
วัตถุประสงค์

1.	เพือ่ ให้เข้าใจความหมาย ความสำ�คัญ และองค์ประกอบของงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
2. เพือ่ ให้มคี วามสามารถในการเสนอมาตรการในการจัดการและควบคุมอันตรายทีเ่ กิดจาก
อุบัติเหตุและสิ่งแวดล้อมในการทำ�งาน
3. เพื่อให้สามารถจัดการสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย การประเมินความเสี่ยง และ
การวางแผนรับเหตุฉุกเฉิน และอัคคีภัยได้
4. เพื่อให้สามารถจัดการและควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม และวิธีการป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนโดยรอบโรงงานได้

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความหมาย ความสำ�คัญ และองค์ประกอบของงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม การจัดการและควบคุมอันตรายที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในการทำ�งานที่มีผลต่อ
ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน การตระหนัก การประเมิน และการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทำ�งาน สาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุ ความสูญเสียจากอุบัติเหตุและการควบคุมอุบัติเหตุ การจัดการสารเคมีอันตรายและ
วัตถุอันตราย การประเมินความเสี่ยง การวางแผนรับเหตุฉุกเฉินและอัคคีภัย ชนิดและแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
อุตสาหกรรม การจัดการและควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม

97419

การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
Quality Management and Industrial Standards
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

(6 หน่วยกิต)             

เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพ
เพื่อให้มีความรู้ทางด้านมาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ ในอุตสาหกรรม
เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการและมาตรฐานทาง
อุตสาหกรรมไปใช้ในการผลิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิดเกีย่ วกับระบบคุณภาพ การสุม่ ตัวอย่างและแผนภูมคิ วบคุม ระบบการจัดการคุณภาพ
ยุคใหม่ซึ่งครอบคลุมเรื่องของระบบการจัดการคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม ระบบมาตรฐานสากลในงาน
อุตสาหกรรม มาตรฐานการจัดการระบบการผลิตและการบริการ มาตรฐานสิง่ แวดล้อม ข้อกำ�หนดผลิตภัณฑ์
และสมรรถภาพ กระบวนการมาตรฐานระบบสอบเทียบ มาตรฐานระบบห้องปฏิบตั กิ าร และระบบมาตรฐาน
บูรณาการทางอุตสาหกรรม

97420

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรม
(6 หน่วยกิต)
Logistics and Supply Chain Management for Industry
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์
2. เพือ่ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทาน
3. เพือ่ ให้สามารถประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อปุ ทานในอุตสาหกรรม

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์ ระบบการจัดหาวัตถุดิบ การกระจายสินค้า การเลือกทำ�เล
การจัดเก็บสินค้า การขนถ่ายสินค้า อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสินค้า และรูปแบบการขนส่ง แนวคิด
การจัดการโซ่อุปทาน รูปแบบเครือข่ายโซ่อุปทาน การตัดสินใจขององค์กรในโซ่อุปทาน การจัดการสินค้า
คงคลัง การจัดการอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบและราคา และการประสานงานระหว่างองค์กรใน
โซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน การประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานใน
อุตสาหกรรมการผลิต

97421

ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
(6 หน่วยกิต)
Professional Experience in Manufacturing Technology
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถนำ�ความรู้ที่ได้ศึกษา และประสบการณ์ที่มีมาประยุกต์กับการปฏิบัติ
2. เพือ่ ให้เข้าใจหลักการของการทำ�งานเป็นทีมและสามารถปฏิบัติได้
3. เพื่อเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นำ� ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการตัดสินใจ
ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต
4. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสำ�นึกในจรรยาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

คำ�อธิบายชุดวิชา

หลักปฏิบัติและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตอุตสาหกรรม กฎหมาย
และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั วิ ชิ าชีพ การใช้ประโยชน์จากเทคนิค และความรูท้ างด้านอุตสาหกรรม
ทีน่ กั ศึกษาได้ศกึ ษามาปฏิบตั งิ านด้านอุตสาหกรรม จรรยาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม กิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเป็นผู้นำ�ที่มีประสิทธิภาพ
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97423

หลักสูตรการศึกษา

การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำ�งานในอุตสาหกรรม
Plant Layout and Work Study in Industry
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการวางผังโรงงานและการเคลือ่ นย้ายวัสดุในโรงงาน
และสามารถวางผังโรงงานได้
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาการทำ�งาน และสามารถจัดทำ�มาตรฐาน
การทำ�งานและเวลามาตรฐานในการทำ�งานได้

คำ�อธิบายชุดวิชา

อุปกรณ์ในการลำ�เลียงวัสดุภายในโรงงาน การจัดระบบต่างๆ ของโรงงาน ได้แก่ แสง สี เสียง
การจัดวางอุปกรณ์และเครื่องมืออย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ศึกษาเส้นทางการเคลื่อนย้ายวัสดุใน
โรงงาน การวางผังโรงงานรูปแบบต่างๆ วิธีการทำ�งานและเวลาการทำ�งานของคนงาน การสร้างแผนภูมิ
การทำ�งาน การสร้างแผนภูมิการผลิต หลักการเคลื่อนไหวอย่างประหยัด ลดความเมื่อยล้า การพักผ่อนใน
ขณะปฏิบตั งิ านและวิธกี ารทำ�งานให้งา่ ยขึน้ วิเคราะห์การเคลือ่ นไหวร่างกาย ทฤษฎีและการปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การศึกษาการทำ�งานเพื่อจัดทำ�มาตรฐานงาน และเวลามาตรฐานในการทำ�งาน

97424

กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
(6 หน่วยกิต)
Strategic Management of Operational Systems in Industry
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนการผลิตในกระบวนการผลิต
แบบต่างๆ
2. เพื่อให้สามารถใช้เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการสินค้าในการวางแผนการผลิต
3. เพือ่ ให้สามารถใช้กลยุทธ์ในการวางแผนและควบคุมพัสดุคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้สามารถใช้กลยุทธ์ในการวางแผนและควบคุมการทำ�งานในระบบปฏิบัติการได้
อย่างเหมาะสม

คำ�อธิบายชุดวิชา

ศึกษากลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบตั กิ ารในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมแบบต่างๆ ได้แก่
การผลิตแบบต่อเนื่องและการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง โดยการใช้เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการสินค้า
การวางแผนและควบคุมพัสดุคงคลัง การวางแผนเพือ่ ทำ�การผลิต การวางแผนการทำ�งานในระบบปฏิบตั กิ าร
ให้มีประสิทธิภาพ และการควบคุมการทำ�งานให้เป็นไปตามแผนที่กำ�หนด

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

97426

วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์
Applied Electrical and Computer Engineering
วัตถุประสงค์
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(6 หน่วยกิต)

1. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจหลักการทัว่ ไปทางวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
2. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจหลักการของไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ และอุปกรณ์
ไฟฟ้าเชิงกลในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการของระบบดิจิทัล ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว อุปกรณ์
ต่อพ่วงและการอินเตอร์เฟส

คำ�อธิบายชุดวิชา

หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรออปแอมป์ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ�พื้นฐาน อุปกรณ์
ไฟฟ้าเชิงกล หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ พื้นฐานระบบดิจิทัล พื้นฐานระบบ
คอมพิวเตอร์ฝังตัว อุปกรณ์ต่อพ่วง การอินเตอร์เฟส ระบบเรียลไทม์

97431

เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
Packaging Converting Technology
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและเครื่องจักรในการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะการใช้งานบรรจุภัณฑ์

คำ�อธิบายชุดวิชา

ประเภทการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรในการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
กระบวนการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปบรรจุภัณฑ์กระดาษ บรรจุภัณฑ์พลาสติก บรรจุภัณฑ์โลหะ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ก้ ว เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแปรรู ป บรรจุ ภั ณ ฑ์ การทดสอบสมรรถนะการใช้ ง าน
บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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97432

หลักสูตรการศึกษา

ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
(6 หน่วยกิต)
Professional Experience in Printing and Packaging Technology
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีประสบการณ์และเพิ่มทักษะในวิชาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2. เพือ่ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3. เพื่อเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นำ� ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการตัดสินใจ
ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต
4. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วิชาชีพในอุตสาหกรรม
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่ครอบคลุมถึงการผลิต การจำ�หน่าย การวิจัยและพัฒนา กรณีศึกษาในการ
ประกอบอาชีพทางการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ การพัฒนาตนเองและการพัฒนากิจการทีเ่ กีย่ วกับการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์ ความสามารถในการจัดการ ภาวะเป็นผู้นำ�ที่มีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ จรรยาบรรณใน
วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ และกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์เพือ่ พัฒนาให้เป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม

97433

การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรม
(6 หน่วยกิต)
และการจัดการโครงการ
Industrial Feasibility Study and Project Management
วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถในกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดทำ�โครงการ
อุตสาหกรรม
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรม การพัฒนาและการสร้าง
ขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรม
3. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการจัดการโครงการตามหลักการเศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม

คำ�อธิบายชุดวิชา

หลักการและวิธีการวิเคราะห์โครงการและประเมินค่าทางการลงทุนของโครงการ รวมทั้ง
หลักการและวิธกี ารประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ ทัง้ ทางด้านการตลาด เทคโนโลยีการผลิต แรงงาน
เศรษฐศาสตร์ การเงิน และกฎหมาย ตลอดจนการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต
อุตสาหกรรมทีม่ ผี ลมาจากการพัฒนาทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศต่างๆ แหล่งทีต่ งั้
อุตสาหกรรม การพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรม การจัดการโครงการ
ตามหลักการเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

97434

เทคโนโลยีหลังพิมพ์
Post-Press Technology
วัตถุประสงค์

113

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของงานหลังพิมพ์
2. เพือ่ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและการแก้ปัญหางานหลังพิมพ์
3. เพือ่ ให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการหีบห่อและขนส่งสิ่งพิมพ์

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรู้เกี่ยวกับงานหลังพิมพ์ การนำ�สิ่งพิมพ์ไปทำ�สำ�เร็จหรือแปรรูปหลังการพิมพ์ตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลังพิมพ์กับงานก่อนพิมพ์และงานพิมพ์ เทคโนโลยี
หลังพิมพ์ต่างๆ เช่น การเคลือบ การลามิเนต การเดินรอยร้อน การปั้มนูน ปั๊มจม การตัด การพับ การปรุ
การอัดตัดตามแม่แบบ การทำ�เล่มหนังสือปกอ่อน การทำ�เล่มหนังสือปกแข็ง และเทคโนโลยีหลังพิมพ์อนื่ ๆ
สำ�หรับสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ การควบคุมคุณภาพและการแก้ปัญหางานหลังพิมพ์ เทคโนโลยีการหีบห่อ
สิ่งพิมพ์ การควบคุมสิ่งพิมพ์คงคลัง และการขนส่ง รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

99201

วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(6 หน่วยกิต)
Science for Information and Communication Technology
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์
2. เพื่ อ นำ � ความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรูเ้ บือ้ งต้นทางวิทยาศาสตร์ ความรูท้ างเคมี ฟิสกิ ส์ กลศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

99202

การวิเคราะห์ข้อมูล
Data Analysis
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูล
2. เพือ่ ให้สามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูล การเก็บและรวบรวมข้อมูล การแสดงผล
ข้อมูลให้เห็นภาพ ทฤษฎีกราฟ วิธีการทางสถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพในรูปแบบดิจิทัล วิธีคำ�นวณและแสดงผลข้อมูลในหลากหลายรูปแบบ การวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูล การใช้เครื่องมือและขั้นตอนวิธีต่างๆ ที่ทันสมัยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

114

99301

หลักสูตรการศึกษา

เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
Web Services Technology and Applications
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการบริการผ่านเว็บ
2. เพือ่ ให้สามารถนำ�การบริการผ่านเว็บมาประยุกต์ใช้ในงานด้านสารสนเทศได้

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการบริการผ่านเว็บ ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างสถาปัตยกรรม
กระบวนการทำ�งาน โพรโทคอล และการพัฒนาการบริการต่างๆ ทีใ่ ช้เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ ตลอดจน
ตัวอย่างงานประยุกต์ที่ใช้เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ

99312

คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(6 หน่วยกิต)
Mathematics for Information and Communication Technology
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เข้าใจหลักการคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เพื่อให้สามารถนำ�ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาต่างๆ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อไป

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ทฤษฎีเซต ฟังก์ชันและซีเควนซ์ การนับ ตรรกศาสตร์และอินดักชัน รีเลชัน เทคนิคการพิสูจน์
แบบต่างๆ กราฟต้นไม้ และพีชคณิตบูลลีน

99313

การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
Wireless Communications and Networking
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
2. เพือ่ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สาย
3. เพื่อให้เกิดแนวคิดในการประยุกต์ใช้การสื่อสารไร้สาย รวมทั้งการสื่อสารสมัยใหม่และ
การสื่อสารในอนาคต

คำ�อธิบายชุดวิชา

หลักการและทฤษฎีเบื้องต้นของการสื่อสารไร้สาย การประมวลผลบนอุปกรณ์พกพา การ
ควบคุมการเข้าถึงการสือ่ สารไร้สายและเครือข่ายไร้สายชนิดต่างๆ สถาปัตยกรรม ระบบสนับสนุนทรัพยากร
และการจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย การค้นกลับคืนเมื่อเกิดภาวะการทํางานล้มเหลว การประยุกต์ใช้งาน
ระบบเครือข่ายไร้สายและการประมวลผลบนอุปกรณ์พกพา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

99314

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structures and Algorithms
วัตถุประสงค์
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(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลที่จะนำ�ไปใช้ในการจัดการข้อมูล
2. เพือ่ ศึกษาอัลกอริธึมที่ใช้การจัดการโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น และ
โครงสร้างของข้อมูลแบบไม่เป็นเชิงเส้น สแตก คิว ลิงค์ลิสต์ โครงสร้างแบบต้นไม้ และกราฟ อัลกอริธึม
ที่ใช้จัดการโครงสร้างข้อมูล การค้นหาข้อมูล และการจัดเรียงข้อมูล อัลกอริธึมของโปรแกรมแบบย้อนกลับ
และการวิเคราะห์การทำ�งานของอัลกอริธึม

99315

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
Computer Architecture and Operation Systems
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อศึกษาสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์
2. เพือ่ ศึกษาการทำ�งานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโมบาย

คำ�อธิบายชุดวิชา

ศึกษาสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบบัส ระบบหน่วยความจำ� ลำ�ดับชั้นหน่วย
ความจำ� หน่วยความจำ�แคช หน่วยความจำ�หลักคาบเกี่ยวและแบบขนาน หน่วยความจำ�เสมือน เลขคณิต
ของคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สถาปัตยกรรมแบบขนาน ประเภทและการทำ�งานของระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และโมบาย ฟังก์ชนั ต่างๆ ในการใช้งานและการจัดการระบบ การใช้โปรแกรมพร้อมกันมากกว่า
หนึ่งโปรแกรม การซิงโครไนซ์เซชัน บริเวณวิกฤต การเข้าคิว บัฟเฟอร์ของข้อมูล การติดขัด การจัดการ
กระบวนการ การจัดการหน่วยความจำ� การจัดการหน่วยอุปกรณ์อนื่ ๆ การจัดการไฟล์และการป้องกันระบบ

99316

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
Object Oriented Analysis and Design
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
2. เพือ่ ให้สามารถประยุกต์หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เชิงวัตถุสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
3. เพือ่ ให้มคี วามสามารถในการวางแผน ควบคุม ติดตาม และประเมินผลระบบสารสนเทศ
ที่พัฒนาด้วยกระบวนการเชิงวัตถุ
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หลักสูตรการศึกษา

คำ�อธิบายชุดวิชา

วัฏจักรของการพัฒนาระบบ แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ หลักการพัฒนาระบบแบบ
อินครีเมนทัล หลักการใช้ภาษาทางภาพเพื่อการออกแบบยูเอ็มแอล ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ การสร้าง
แบบจำ�ลองเกี่ยวกับความต้องการ แผนภาพยูสเคส การคิดและการวิเคราะห์เชิงนามธรรม การสร้าง
แบบจำ�ลองเชิงวิเคราะห์ แนวคิดการค้นหาวัตถุ แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบคลาส
การออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างคลาสและวัตถุ การสร้างโปรแกรมด้วยเคสทูล แนวคิดเกี่ยวกับ
การทดสอบโปรแกรมตามข้อกำ�หนดของแผนภาพยูสเคส

99319

การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย
Web and Mobile Interaction Design
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ในหลาก
หลายรูปแบบทั้งบนเว็บและโมบาย
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใช้สู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยคำ�นึงถึงความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก

คำ�อธิบายชุดวิชา

การออกแบบระบบเชิงโต้ตอบบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ ทีเ่ ป็นไปตามหลักการของการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ และรูปแบบเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนที่และการรับรู้ ศึกษาเกี่ยวกับ
การออกแบบที่เน้นผู้ใช้และคำ�นึงถึงพฤติกรรมของผู้ใช้เป็นสำ�คัญ การสร้างเนื้อหาบนอุปกรณ์ การพัฒนา
ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบกราฟิก การติดต่อกับผู้ใช้โดยใช้สื่อแบบโต้ตอบ และการโต้ตอบกับข้อมูล
ในระบบ การส่งเนื้อหาแบบหลายช่องทางและการส่งเนื้อหาโดยใช้ตำ�แหน่งที่ตั้ง รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างสมาชิกในกลุ่มสังคมออนไลน์

99321

การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำ�หรับผู้สูงอายุ (6 หน่วยกิต)
Applied Information and Communication Technology for Elder
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำ�หรับผู้สูงอายุ
2. เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่อำ�นวยความสะดวกในชีวิต
ประจำ�วันของผู้สูงอายุ

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำ�หรับผู้สูงอายุ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่อำ�นวยความสะดวกในการดำ�รงชีวิตประจำ�วันของผู้สูงอายุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

99402

การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
Computer Security Management
วัตถุประสงค์

117

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ในระบบ
คอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ในด้าน
กฎหมายและจริยธรรม
3. เพือ่ ให้เกิดแนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการควบคุมและป้องกันระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์จากการบุกรุก

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ปัญหาที่เกิดจากการกระทำ�
ของคนและจากตัวระบบ กรอบงานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึงตัวระบบ
เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ การควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การป้องกันการบุกรุก การควบคุม
ทางชีวภาพ การใช้ซอฟต์แวร์ปอ้ งกัน การเข้ารหัสและการถอดรหัส คียส์ ว่ นตัวและคียส์ าธารณะ ลายมือชือ่
ดิจิทัล ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มและการประยุกต์งานด้านความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์

99409

ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Professional Experience in Information
and Communication Technology
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้สามารถวางแผนและประสานงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพือ่ เสริมสร้างความสามารถในการวิเคราะห์ปญ
ั หาและการตัดสินใจในวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

118

หลักสูตรการศึกษา

คำ�อธิบายชุดวิชา

การประยุกต์หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สู่ภาคปฏิบัติ การใช้กรณีศึกษาและสถานการณ์จำ�ลองในการจัดทำ�โครงการ วางแผนและประสานงานใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนวิเคราะห์และการแก้ปัญหา การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจในกรณีศึกษา การกำ�หนดปัจจัยแห่งความสำ�เร็จในการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร การทำ�ความเข้าใจถึงศักยภาพและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารทีม่ ตี อ่ องค์การและสังคม จรรยาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ความรูเ้ กีย่ วกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

99410

การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
(6 หน่วยกิต)
Telecommunication System Design and Management
วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ให้เข้าใจวิธกี ารพืน้ ฐานในการวิเคราะห์ ออกแบบ และการพัฒนาระบบโทรคมนาคม
2. เพือ่ ให้สามารถวิเคราะห์ความต้องการระบบโทรคมนาคมและศึกษาความเป็นไปได้
3. เพือ่ ให้เข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการประมวลผลคลาวด์

คำ�อธิบายชุดวิชา

ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิค เครื่องมือ วัฏจักร และวิธีการในการวิเคราะห์ ออกแบบ และ
การพัฒนาระบบโทรคมนาคม การวิเคราะห์ความต้องการระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์
เชิงโครงสร้าง การออกแบบเชิงตรรกะ และการนำ�เสนอระบบทั่วไป แนวคิดพื้นฐานของการประมวล
ผลคลาวด์ คุณลักษณะสาํ คัญและประเภทของการประมวลผลคลาวด์ เทคโนโลยีตา่ งๆ ทีใ่ ช้เวอร์ชวลไลเซชัน
การจัดการคลาวด์ การให้บริการของคลาวด์ ตลอดจนการใช้เครื่องมือและซอฟแวร์ที่เกี่ยวกับคลาวด์

99412

หลักการและการบริหารเครือข่าย
Network Principles and Administration
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสารแบบต่างๆ
2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์การวางแผนการขยายและการใช้เครือข่ายให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด
3. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการบำ�รุงรักษาเครือข่ายและความมั่นคงของข้อมูลใน
เครือข่าย
4. เพือ่ ให้เกิดแนวคิดเกีย่ วกับการให้บริการข่าวสารข้อมูล และแนวโน้มเทคโนโลยีการบริหาร
เครือข่าย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คำ�อธิบายชุดวิชา

เครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารแบบต่ า งๆ ตั ว กลางที่ ใ ช้ ใ นงานเครื อ ข่ า ย การคำ � นวณทราฟฟิ ก
การวางแผนการขยายและการใช้เครือข่าย ความมั่นคงของข้อมูลในเครือข่าย การประยุกต์เครือข่ายและ
การบำ�รุงรักษา แนวโน้มเทคโนโลยีการบริหารเครือข่าย

99414

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Multimedia Technology
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สนับสนุนมัลติมีเดียประเภทต่างๆ
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพทางกายภาพของมัลติมีเดียประเภทต่างๆ
ที่ใช้ในระบบสารสนเทศและสื่อสาร
3. เพื่อให้เกิดแนวคิดในการประยุกต์ใช้มัลติมีเดียบนเครือข่าย

คำ�อธิบายชุดวิชา

เทคโนโลยีในด้านระบบปฏิบัติการ โพรโทคอลโครงข่าย และเครื่องมือสำ�หรับการพัฒนา
โปรแกรมที่สนับสนุนมัลติมีเดียประเภทต่างๆ การเก็บประมวลผล และการรวมประกอบกัน การสังเคราะห์
การสร้าง และการนำ�มัลติมเี ดียทีเ่ ก็บไว้มาเล่นซํา้ มาตรฐานและวิธีบบี อัดทีส่ �ำ คัญ เทคนิคการกำ�หนดเวลา
ทำ�งานและการสื่อสารแบบเรียลไทม์ สำ�หรับมัลติมีเดียที่กระจายบนเครือข่าย ระบบแฟ้มข้อมูลมัลติมีเดีย
และฐานข้อมูลมัลติมีเดีย

99415

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดทำ�ซอฟต์แวร์
2. เพือ่ ให้มีความเข้าใจเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำ�ซอฟต์แวร์
3. เพือ่ ให้สามารถนำ�หลักการการจัดทำ�ซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้ได้

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรู้พื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ศึกษาการวางแผนโครงการการจัดทำ�ซอฟต์แวร์ วิธี
วิเคราะห์ความต้องการ สถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์ พืน้ ฐานการออกแบบซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์
และการนำ�ไปใช้งาน การตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์ เทคนิคและกลยุทธ์ในการทดสอบซอฟต์แวร์
การบำ�รุงรักษาซอฟต์แวร์ และตัวอย่างของการจัดทำ�ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ
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99419

หลักสูตรการศึกษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Cyber Security
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
2. เพือ่ ให้เกิดแนวคิดในการวางแผนและจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในด้านกฎหมายและ
จริยธรรม
4. เพื่อให้สามารถนำ�ความรู้มากำ�หนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยได้

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พื้นฐานความรู้ด้านเครือข่ายเพื่อ
การจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยของเวิลด์ไวด์เว็บ ความมั่นคงปลอดภัยอีเมล
ความมั่นคงปลอดภัยบนคลาวด์ ความมั่นคงปลอดภัยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ความมั่นคงปลอดภัยบน
เครือข่ายไอโอที ความมั่นคงปลอดภัยบนวีโอไอพีและการสื่อสารแบบยูนิไฟล์ ภัยคุกคามและการป้องกัน
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในด้านกฎหมายและจริยธรรม นโยบายและมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
เทคนิคและกฎหมายในการวิเคราะห์ข้อมูลและเหตุการณ์เชิงดิจิทัลเพื่อสืบสวน ตรวจจับและป้องกัน
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

99420

การโปรแกรมเว็บ
Web Programming
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ เทคนิค และเครื่องมือ สำ�หรับการออกแบบและเขียน
โปรแกรมบนเว็บ
2. เพื่ อ ให้ มี ทั ก ษะในการออกแบบและเขี ย นโปรแกรมเพื่ อ ทำ � งานบนเว็ บ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเหมาะกับลักษณะของธุรกิจ

คำ�อธิบายชุดวิชา

เทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ต การประยุกต์และการพัฒนาสื่อทางอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานของเน็ตเวิร์คที่จําเป็นต่อการออกแบบและสร้างเว็บ กลไกการจัดการ
ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ การเขียนสคริปต์เพื่อการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ การเขียนโปรแกรมแบบ CGI และการสร้าง
หน้าเว็บแบบพลวัต โมดูลบนเซิรฟ์ เวอร์ การติดต่อเชือ่ มโยงกับฐานข้อมูล วิธกี ารจัดตัง้ เว็บไซต์ การปรับแต่ง
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน วิธีการบํารุงรักษาเว็บไซต์ และวิธีการบริหารเว็บไซต์
การเขียนโปรแกรมฝั่งของเบราว์เซอร์และฝั่งของเซิร์ฟเวอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

99421

การโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
วัตถุประสงค์

121

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้สามารถนำ�ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุไปประยุกต์ใช้ใน
การเขียนโปรแกรมพื้นฐานและขั้นสูงได้
2. เพื่อให้สามารถเรียนรู้รูปแบบและปัญหาของโปรแกรมต่างๆ ในปัจจุบัน
3. เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและเทคนิคต่างๆ ในการเขียนโปรแกรม

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรู้เกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุ การโปรแกรมด้านโครงสร้างข้อมูล และอัลกอริธึม
การทำ�งานกับไฟล์ข้อมูล การจัดการข้อผิดพลาด การโปรแกรมแบบเทรด การโปรแกรมทางด้านกราฟิก
การออกแบบและโปรแกรมในส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ การโปรแกรมด้านระบบเครือข่าย และฐานข้อมูล
ตลอดจนกรณีศึกษา

99422

การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Advanced Programming on Mobile
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้สามารถนำ�ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุไปประยุกต์ใช้ใน
การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3. เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและเทคนิคต่างๆ ในการเขียนโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โครงสร้างพื้นฐานของ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ แพลตฟอร์มของอุปกรณ์เคลื่อนที่ การจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์เคลื่อนที่ การจัดการ
ตำ�แหน่งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการอุปกรณ์เคลื่อนที่ การประเมิน
แอพพลิเคชันและเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ
อุปกรณ์เคลื่อนที่
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99429

หลักสูตรการศึกษา

ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
Professional Experience in Computer Science
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้สามารถวางแผนและประสานงานในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพือ่ เสริมสร้างความสามารถในการวิเคราะห์ปญ
ั หาและการตัดสินใจในวิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

คำ�อธิบายชุดวิชา

การประยุกต์หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
การใช้กรณีศกึ ษาและสถานการณ์จ�ำ ลองในการจัดทำ�โครงการ วางแผนและประสานงานในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนวิเคราะห์และการแก้ปัญหา การประยุกต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ใน
กรณีศึกษา การกำ�หนดปัจจัยแห่งความสำ�เร็จในการประยุกต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ การทำ�ความเข้าใจ
ถึงศักยภาพและผลกระทบของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีต่อองค์การและสังคม จรรยาวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

ภาคผนวก
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เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ
ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ตามประกาศฯ เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี พ.ศ.2559)
ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(1)		ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
(2)		ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซํ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
(3)		ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการกำ�หนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
(4)		ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(5)		ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการทำ�กิจกรรมภาคปฎิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือ
องค์กรวิชาชีพกำ�หนด
ชุดวิชาต่างๆ ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตาม
ลักษณะดังกล่าวข้างต้นมีรายชื่อดังนี้
สำ�หรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทุกวิชาเอก)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา
ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน
ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
ชุดวิชา 14318 หลักการแปล
ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

14320
14421
14422
16344
16360
16423
16426
16440
16441
16445
16446
16448
16449
16452
16455
16457
16458
16463
20001
20002
20101
20201
20202
20203
21201
21211
21311
21312
21313
21321
21322
21323
21324

การออกเสียงภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษ 2
การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
การพูดและการแสดงสำ�หรับวิทยุกระจายเสียง
การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
การเขียนเชิงวารศาสตร์
การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
การสร้างสรรค์และการผลิตงานประชาสัมพันธ์
การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน
ระบบการเรียนการสอน
การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
พื้นฐานการศึกษา
พัฒนศึกษา
วิทยาการการสอน
การศึกษากับชีวิตและชุมชน
พฤติกรรมวัยเด็ก
วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา
พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา
สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา
วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา
พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา
สื่อการสอนระดับประถมศึกษา
การสอนกลุ่มทักษะ 1: ภาษาไทย
การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

21325
21401
21411
21412
21413
21421
21422
21423
22151
22211
22212
22231
22232
22241
22242
22251
22252
22301
22302
22303
22305
22306
22311
22312
22331
22332
22341
22342
22351
22352
22401
22402
22403

การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
วรรณกรรมประถมศึกษา
การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา
การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา
การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา
การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
ความคิดเชิงวิเคราะห์
ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาสำ�หรับครู
ภาษาไทย 2: การประพันธ์สำ�หรับครู
สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์สำ�หรับครู
สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์สำ�หรับครู
วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิสิกส์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจำ�นวน และเรขาคณิตวิเคราะห์
คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น
พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา
สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา
การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ
พฤติกรรมวัยรุ่น
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สำ�หรับครู
ภาษาไทย 4: วรรณคดีสำ�หรับครู
สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำ�หรับครู
สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา สำ�หรับครู
วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต
คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น
คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์
วรรณกรรมมัธยมศึกษา
ประชากรและประชากรศึกษา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำ�หรับโรงเรียนและชุมชน
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83. ชุดวิชา 22411
84. ชุดวิชา 22412
85. ชุดวิชา 22413
86. ชุดวิชา 22414
87. ชุดวิชา 22415
88. ชุดวิชา 22431
89. ชุดวิชา 22432
90. ชุดวิชา 22433
91. ชุดวิชา 22434
92. ชุดวิชา 22441
93. ชุดวิชา 22448
94. ชุดวิชา 22449
95. ชุดวิชา 22451
96. ชุดวิชา 22452
97. ชุดวิชา 22455
98. ชุดวิชา 23304
99. ชุดวิชา 24402
100. ชุดวิชา 24403
101. ชุดวิชา 24404
102. ชุดวิชา 24405
103. ชุดวิชา 27104
104. ชุดวิชา 32477
			
105. ชุดวิชา 32480
106. ชุดวิชา 32485
107. ชุดวิชา 51102
108. ชุดวิชา 51103
109. ชุดวิชา 51105
110. ชุดวิชา 51207
111. ชุดวิชา 51208
112. ชุดวิชา 51309
113. ชุดวิชา 52310
114. ชุดวิชา 52311

127

การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย 5: การอ่านสำ�หรับครู
ภาษาไทย 6: การเขียนสำ�หรับครู
ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์สำ�หรับครู
ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการสำ�หรับครู
การสอนสังคมศึกษา
สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยสำ�หรับครู
สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สำ�หรับครู
จริยศึกษา
การสอนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1
วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2
การสอนคณิตศาสตร์
แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเซียล
ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจำ�นวน
โรงเรียนกับชุมชน
การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์และ
การจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
การจัดการห้องพัก และการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำ�หรับพยาบาล
การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชม
การปฐมพยาบาลและการบำ�บัดโรคเบื้องต้น
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115. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
116. ชุดวิชา 54118 ปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
117. ชุดวิชา 55307/55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย
118. ชุดวิชา 55310/55325 นวดแผนไทย 1
109. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
120. ชุดวิชา 55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย
121. ชุดวิชา 55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1
122. ชุดวิชา 55315/55329 นวดแผนไทย 2
123. ชุดวิชา 55316/55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
124. ชุดวิชา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1
125. ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2
126. ชุดวิชา 55319/55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
127. ชุดวิชา 55320/55322 ร่างกายมนุษย์
128. ชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
129. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
130. ชุดวิชา 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
131. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร
132. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
133. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
134. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
135. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
136. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
137. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
138. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
139. ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์
140. ชุดวิชา 96401 ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
141. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
142. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม/
				
เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต
143. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต		
				
ในอุตสาหกรรม
144. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
145. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
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146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
		

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

97404
97405
97406
97425
97427
97431
97434
99412

154.
155.
		
156.
		

ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ

กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด
เทคนิคหลังพิมพ์
การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีหลังพิมพ์
หลักการและการบริหารเครือข่าย

(สำ�หรับนักศึกษาวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

(สำ�หรับนักศึกษาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

ชุดวิชา 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

(สำ�หรับนักศึกษาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
		 สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

157. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
		 (สำ�หรับนักศึกษาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
		 สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

สำ�หรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทุกวิชาเอก)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา
ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน
ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

14216
14317
14318
14319
14320
14421
14422
16344
16360
16423
16426
16440
16441
16445
16446
16448
16449
16452
16455
16457
16458
16463
20001
20002
20101
20201
20202
20203
21201
21211
21311
21312
21313

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
การอ่านภาษาอังกฤษ 2
หลักการแปล
ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษ 2
การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
การพูดและการแสดงสำ�หรับวิทยุกระจายเสียง
การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
การสร้างสรรค์และการผลิตงานประชาสัมพันธ์
การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน
ระบบการเรียนการสอน
การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
พื้นฐานการศึกษา
พัฒนศึกษา
วิทยาการการสอน
การศึกษากับชีวิตและชุมชน
พฤติกรรมวัยเด็ก
วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา
พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา
สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา
วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา
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46. ชุดวิชา 21321
47. ชุดวิชา 21322
48. ชุดวิชา 21323
49. ชุดวิชา 21324
50. ชุดวิชา 21325
51. ชุดวิชา 21401
52. ชุดวิชา 21411
53. ชุดวิชา 21412
54. ชุดวิชา 21413
55. ชุดวิชา 21421
56. ชุดวิชา 21422
57. ชุดวิชา 21423
58. ชุดวิชา 22151
59. ชุดวิชา 22211
60. ชุดวิชา 22212
61. ชุดวิชา 22231
62. ชุดวิชา 22232
63. ชุดวิชา 22241
64. ชุดวิชา 22242
65. ชุดวิชา 22251
66. ชุดวิชา 22252
67. ชุดวิชา 22301
68. ชุดวิชา 22302
69. ชุดวิชา 22303
70. ชุดวิชา 22305
71. ชุดวิชา 22306
72. ชุดวิชา 22311
73. ชุดวิชา 22312
74. ชุดวิชา 22331
75. ชุดวิชา 22332
76. ชุดวิชา 22341
77. ชุดวิชา 22342
78. ชุดวิชา 22351
			

พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา
สื่อการสอนระดับประถมศึกษา
การสอนกลุ่มทักษะ 1: ภาษาไทย
การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์
การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
วรรณกรรมประถมศึกษา
การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา
การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา
การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา
การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
ความคิดเชิงวิเคราะห์
ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาสำ�หรับครู
ภาษาไทย 2: การประพันธ์สำ�หรับครู
สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์สำ�หรับครู
สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์สำ�หรับครู
วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิสิกส์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจำ�นวน และเรขาคณิตวิเคราะห์
คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น
พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา
สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา
การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ
พฤติกรรมวัยรุ่น
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สำ�หรับครู
ภาษาไทย 4: วรรณคดีสำ�หรับครู
สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำ�หรับครู
สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา สำ�หรับครู
วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต
คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์
และความน่าจะเป็น
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79. ชุดวิชา 22352
80. ชุดวิชา 22401
81. ชุดวิชา 22402
82. ชุดวิชา 22403
83. ชุดวิชา 22411
84. ชุดวิชา 22412
85. ชุดวิชา 22413
86. ชุดวิชา 22414
87. ชุดวิชา 22415
88. ชุดวิชา 22431
89. ชุดวิชา 22432
90. ชุดวิชา 22433
91. ชุดวิชา 22434
92. ชุดวิชา 22441
93. ชุดวิชา 22448
94. ชุดวิชา 22449
95. ชุดวิชา 22451
96. ชุดวิชา 22452
97. ชุดวิชา 22455
98. ชุดวิชา 23304
99. ชุดวิชา 24402
100. ชุดวิชา 24403
101. ชุดวิชา 24404
102. ชุดวิชา 24405
103. ชุดวิชา 27104
104. ชุดวิชา 32477
			
105. ชุดวิชา 32480
106. ชุดวิชา 32485
107. ชุดวิชา 51102
108. ชุดวิชา 51103
109. ชุดวิชา 51105
110. ชุดวิชา 51207
111. ชุดวิชา 51208

คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์
วรรณกรรมมัธยมศึกษา
ประชากรและประชากรศึกษา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำ�หรับโรงเรียนและชุมชน
การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย 5: การอ่านสำ�หรับครู
ภาษาไทย 6: การเขียนสำ�หรับครู
ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์สำ�หรับครู
ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการสำ�หรับครู
การสอนสังคมศึกษา
สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยสำ�หรับครู
สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สำ�หรับครู
จริยศึกษา
การสอนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1
วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2
การสอนคณิตศาสตร์
แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเซียล
ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจำ�นวน
โรงเรียนกับชุมชน
การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์และ
การจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
การจัดการห้องพัก และการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
ความรูเ้ ฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำ�หรับพยาบาล
การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
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113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
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51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชม
52311 การปฐมพยาบาลและการบำ�บัดโรคเบื้องต้น
54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
54118 ปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
55307/55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย
55310/55325 นวดแผนไทย 1
55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย
55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1
55315/55329 นวดแผนไทย 2
55316/55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1
55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2
55319/55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
55320/55322 ร่างกายมนุษย์
55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร
71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์
96401 ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

(สำ�หรับนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)
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145. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม/
			
เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต

(สำ�หรับนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

146. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
			
ในอุตสาหกรรม

(สำ�หรับนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

147. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

(สำ�หรับนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

148. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

(สำ�หรับนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

149. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
150. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พืน้ ลึก การพิมพ์พืน้ ฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด
151. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์
(สำ�หรับนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

152. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
153. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
154. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

(สำ�หรับนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

155. ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์

(สำ�หรับนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

156.
157.
158.
159.
160.
161.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

99311
99412
99413
99420
99421
99422

ระบบสํานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หลักการและการบริหารเครือข่าย
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
การโปรแกรมเว็บ
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

อนึ่ ง สำ � หรั บ เกณฑ์ ก ารลงทะเบี ย นเรี ย นชุ ด วิ ช าเกิ น โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร นั ก ศึ ก ษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะ
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
2. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและภาคปฏิบัติในการอบรมเข้ม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ไว้เฉพาะสำ�หรับหลักสูตรนั้นๆ
3. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซํ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)
รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รหัสชุดวิชา

กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการ
Strategic Management of Operational
ในอุตสาหกรรม
Systems in Industry
การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
Computer Security Management
ในระบบคอมพิวเตอร์
การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม Quality Management and Industrial
Standards
การจัดการดำ�เนินงานและการเป็น
Operation Managements and
ผู้ประกอบการ
Entrepreneurships
การจัดการทางการผลิตและการควบคุม
Printing Production Management and
คุณภาพทางการพิมพ์
Quality Control
การจัดการธุรกิจการพิมพ์
Printing Business Management
การจัดการระบบฐานข้อมูล
Database Systems Management
การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม Telecommunication System Design and
Management
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
สำ�หรับอุตสาหกรรม
for Industry
การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และ
Computer Systems Auditing and Internal
การควบคุมภายใน
Control
การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Project
Management
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
Applied Information and Communication
การสื่อสาร สำ�หรับผู้สูงอายุ
Technology for Elder
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Advanced Programming on Mobile
การโปรแกรมเว็บ
Web Programming
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
Information Systems Development
การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำ�งาน
Plant Layout and Work Study in Industry
ในอุตสาหกรรม

97424
99402
97419
97218
97407
97410
96408
99410
97420
96404
96412
99321
96414
99421
99422
99420
96407
97423

136

หลักสูตรการศึกษา

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรม
และการจัดการโครงการ
การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บ
และโมบาย
คณิตศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ในอุตสาหกรรม
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต

รหัสชุดวิชา

Data Analysis
Object Oriented Analysis and Design
Industrial Feasibility Study and Project
Management
Data Communications and Networking

99202
99316
97433

Wireless Communications and Networking
Printing and Packaging Design
Web Design and Development
Web and Mobile Interaction Design

99313
97318
96413
99319

Applied Mathematics for Industrial
Technology
Mathematics and Statistics for Science
and Technology
Mathematics for Information and
Communication Technology
Safety, Occupational Health and
Environment in Industry
Cyber Security
General Studies in Printing
General Studies in Packaging
Introduction to Computer
Tools and Machines for Manufacturing
Process
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structures and Algorithms
ทักษะชีวิต
Life Skills
เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
Printing Process Technology
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
Pre-Press Technology
เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์ Web Services Technology and Applications
เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
Packaging Converting Technology

97210

96304

96102
99312
97418
99419
97101
97103
96101
97315
99314
10103
97216
97403
99301
97431
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เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม
ทางการผลิตในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจ
ด้านพาณิชยกรรม
เทคโนโลยีหลังพิมพ์
ไทยกับสังคมโลก
ไทยศึกษา
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
อุตสาหกรรม
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำ�หรับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติ
ในอุตสาหกรรม
วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์

Technology for Production Planning and
Control in Industry
Technology for Product and Process
Design in Industry
Multimedia Technologies
Information Technology in Commercial
Business
Post-Press Technology
Thailand and the World Community
Thai Studies
Professional Experience in Manufacturing
Technology
Professional Experience in Printing and
Packaging Technology
Professional Experience in Information
and Communication Technology
Professional Experience in Computer
Science
Basic Mechanical Engineering for
Industrial Technology
English for Communication
Business Intelligence Systems
Information System and Knowledge
Management
Information Systems and Automation
in Industry
Printing and Packaging Materials
Industrial Materials and Manufacturing
Process
Science, Technology and Environment
for Life
Science and Technology in Printing
and Packaging
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รหัสชุดวิชา
97314
97316
99414
96305
97434
10152
10151
97421
97432
99409
99429
97217
10111
96415
96411
97317
97214
97219
10141
97215
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หลักสูตรการศึกษา

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์สำ�หรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการ
สังคมมนุษย์
หลักการและการบริหารเครือข่าย
อารยธรรมมนุษย์

Science for Information and
Communication Technology
Software Engineering
Applied Electrical and Computer
Engineering
Computer Architecture and Operation
Systems
Human Society
Network Principles and Administration
Human Civilization

รหัสชุดวิชา
99201
99415
97426
99315
10131
99412
10121

