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สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

   

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนินชวีติในสังคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใช ้

เหตุผล การคดิวเิคราะห์ การแกปั้ญหา การเจรจาต่อรอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครียด 

ความเขา้ใจตนเอง คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในดา้นการเมือง เศรษฐกจิ     

  และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมือง 

เศรษฐกจิ  และสงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ ชมุชนและสงัคม 

 2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตัวเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของ

มนุษย ์องคป์ระกอบของสังคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสังคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสังคม ซึง่

สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ กฎเกณฑ ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่อีทิธพิล

ตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์ับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย์ องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับความเป็นไทยในดา้นประวัตศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงทาง          

  เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพื่อใหน้ าความรูไ้ปคดิ วเิคราะหปั์ญหา อันเป็น ผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ในมติติ่างๆ ทัง้ทางการเมอืง 

  เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ที่ส่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหา และสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิตัน์ ซึง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบต่อ

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

96101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Computer 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการท างานเบือ้งตน้ของฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรข์องระบบคอมพวิเตอร์ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับหลักการประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ และสามารถน าคอมพิวเตอร์ไปช่วย 

  ปฏบิตังิานดา้นตา่งๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 4. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพวิเตอร ์คุณธรรม จรยิธรรม 

  และจรรยาบรรณวชิาชพีคอมพวิเตอร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์เลขฐานและรหัสแทนขอ้มลู องคป์ระกอบของระบบคอมพวิเตอรแ์ละ

ขัน้ตอนการท างานของคอมพิวเตอร์ ลักษณะของขอ้มูลและแฟ้มขอ้มูล ซอฟตแ์วร์ระบบและซอฟตแ์วร์ประยุกต ์

หลักการและขัน้ตอนการประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอร์ ความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ

วชิาชพีคอมพวิเตอร ์

96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (6 หนว่ยกติ) 

 Mathematics and Statistics for Science and Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับคณิตศาสตร์ อันเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งในการท าความเขา้ใจต่อ   

ชดุวชิาตา่งๆ ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีต่อ้งศกึษาในภายหลงั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสถติ ิและสามารถน าความรู ้ความเขา้ใจนี้ไปใชท้ าความเขา้ใจตอ่

ชดุวชิาตา่งๆ ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีต่อ้งศกึษาในภายหลงั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ตรรกศาสตร ์เซต ระบบจ านวนจรงิ เรขาคณิตวเิคราะห์ ความสัมพันธ ์ฟังกช์ัน ล าดับ อนุกรม ฟังกช์ัน

พีชคณิตฟังก์ชันอดิสัย เมทริกซ์ ดีเทอร์มินันท์ เวกเตอร์ อนุพันธ์ อินทิกรัล การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู ่      

ความน่าจะเป็น ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับสถิติศาสตร์และสถิติพรรณา การแจกแจงตัวแปรสุ่ม สถิติศาสตร ์            

องิพารามิเตอร์เบื้องตน้ สถิติศาสตร์ไม่องิพารามิเตอร์เบื้องตน้ การวเิคราะห์สหสัมพันธ์ การถดถอยเชงิเสน้      

อยา่งงา่ย และการประยกุตใ์ชค้ณติศาสตรแ์ละสถติทิางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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96304 การสือ่สารขอ้มูลและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Data Communications and Networking 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการสือ่สารขอ้มลู องคป์ระกอบของการสือ่สารขอ้มลู 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและเกดิแนวคดิเกีย่วกับการสือ่สารขอ้มลูในรูปแบบตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถใชร้ะบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เป็นเครือ่งมอืในการสือ่สารขอ้มลู 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเบือ้งตน้เกีย่วกับการสือ่สารขอ้มูล ฮารด์แวรส์ าหรับการสือ่สาร ชอ่งสัญญาณ สือ่และอปุกรณ์ใน

การสือ่สาร การรับส่งขอ้มูลและโพรโทคอล ซอฟตแ์วร์ที่เกีย่วขอ้งกับการสือ่สารขอ้มูล การสือ่สารแบบไรส้าย 

ความรูเ้กี่ยวกับระบบเครือข่ายเบื้องตน้ ระบบเครือข่ายทอ้งถิน่ ระบบเครือข่ายแวน ระบบเครือข่ายแมน ระบบ

เครอืขา่ยอืน่ๆ ระบบอนิเทอรเ์น็ต ระบบอนิทราเน็ต ระบบเอ็กซท์ราเน็ต รวมทัง้จัดระบบเครอืขา่ยและความปลอดภัย

ของขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการสือ่สารขอ้มูลทางธรุกจิ 

96305 เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานธุรกจิดา้นพาณชิยกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Information Technology in Commercial Business 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศตอ่การปฏบิัตงิานในระดับตา่งๆ ภายในองคก์ร 

 2. เพื่อใหม้ีความเขา้ใจและสามารถก าหนดแนวทางการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชป้ระโยชน ์   

  ในการด าเนนิธรุกจิดา้นตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรธุรกิจ แยกเป็นงานปฏิบัติการทางพาณิชยกรรม        

การควบคมุ  การด าเนนิการ และการวางแผน แนวคดิของการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาชว่ยใหก้ารปฏบิตังิานของ

เจา้หนา้ทีร่ะดบัปฏบิัตใินธุรกจิประเภทตา่งๆ ตลอดจนธรุกจิประเภทซือ้มาขายไป ประเภทบรกิาร และธรุกจิประเภท

ขายส่ง แนวทางก าหนดการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจตั ้งแต่งานดา้นบัญชี งานดา้น          

การพนักงาน งานดา้นการจัดซือ้ และงานดา้น   การผลติ บทบาทของระบบสารสนเทศในการชว่ยผูบ้รหิารระดับสงู

เกี่ยวกับดา้นก าหนดยุทธวิธีและกลยุทธ์ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาธุรกิจแนวใหม่เพื่อใหเ้กิด            

ความไดเ้ปรยีบดา้นการแขง่ขนั 

96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละการควบคมุภายใน (6 หนว่ยกติ) 

 Computer Systems Auditing and Internal Control 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับประเภทและขอบเขตของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบระบบงาน   

  คอมพวิเตอร ์

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับบทบาทและผลกระทบของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการควบคุมภายในและ        

  การตรวจสอบ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจเทคนคิการควบคมุภายในและเทคนคิการตรวจสอบทีด่ ี

 4. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิเกีย่วกบัวธิกีารสรา้งระบบตรวจสอบผา่นคอมพวิเตอร์ 

 5. เพือ่มคีวามรูค้วามสามารถในการวางแผน ควบคมุงาน ตดิตาม และประเมนิผลระบบงานคอมพวิเตอร์

  ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทและขอบเขตของการควบคุมภายในและการตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ บทบาทและ

ผลกระทบของการใชค้อมพิวเตอร์ที่มตี่อการควบคุมภายในและการตรวจสอบ ระเบยีบวธิกีารควบคุมภายในที่ด ี   

การควบคุมการจัดการ การควบคุมการพัฒนาระบบงาน การควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร์ การควบคุมเกีย่วกับ   

ความปลอดภัยของระบบงานคอมพิวเตอร์ ระเบียบวิธีการทางการตรวจสอบ เครื่องมือและเทคนิคที่ใชใ้น           

การตรวจสอบมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในระบบงานคอมพวิเตอร ์วธิกีารสรา้งระบบตรวจสอบผ่านคอมพวิเตอร ์

วธิีป้องกันการทุจริต และวธิีการป้องกันความเสยีหายจากคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการเตรียมตัวและการพัฒนา

บคุลากร และกรณีศกึษา 

96407 การพฒันาระบบสารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Information Systems Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 2. เพื่อใหส้ามารถประยุกตห์ลักการ ทฤษฎ ีและเทคนคิดา้นการพัฒนาระบบสารสนเทศสูภ่าคปฏบิัตไิด ้

อยา่งเหมาะสม 

 3. เพื่อใหม้คีวามสามารถในการวางแผน ควบคุม ตดิตาม และประเมนิผลระบบสารสนเทศทีไ่ดพั้ฒนา

มาแลว้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประมวลผลขอ้มูลทางธุรกจิดว้ยคอมพิวเตอร์ วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวเิคราะห์และ

ออกแบบระบบเชงิออปเจ็กต ์การศกึษาความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ระเบยีบวธิกีารและเทคนคิทีใ่ชว้เิคราะห์

ระบบสารสนเทศ การวเิคราะห์ค่าใชจ้่าย การวเิคราะห์ความตอ้งการใชข้อ้มูล ระเบียบวธิีการและเทคนิคที่ใช ้

ออกแบบระบบสารสนเทศ รวมทัง้เทคนิคการท าตน้แบบ  แนวทางในการพัฒนาและทดสอบชุดโปรแกรมค าสั่ง   

การจัดท าเอกสาร การตดิตัง้และการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ การตดิตามและประเมนิผลระบบสารสนเทศ 

96408 การจดัการระบบฐานขอ้มูล (6 หนว่ยกติ) 

 Database Systems Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขอ้มลู สารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการจัดการฐานขอ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัสภาพองคก์าร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการบรหิาร และการจัดการฐานขอ้มลูไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายของระบบฐานขอ้มูล คุณสมบัตแิละโครงสรา้งของระบบฐานขอ้มูล แบบจ าลองของขอ้มูล 

โครงสรา้งทางตรรกภาพและกายภาพของฐานขอ้มูล การจัดการขอ้มูลและคน้คนืขอ้มูล การควบคุมและรักษา  

ความปลอดภัยของฐานขอ้มูล พจนานุกรมขอ้มูล กรณีศกึษา และสถานการณ์จ าลองเกีย่วกับการใชป้ระโยชน์ของ

ฐานขอ้มลู 

 

 

 

 

 



6 
 

96411 ระบบสารสนเทศและการจดัการความรู ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Information System and Knowledge Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสารสนเทศในการบรหิารงานระดับตา่งๆ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับการก าหนดนโยบาย การวางแผน การบรหิารและจัดการระบบสารสนเทศ

เชงิกลยทุธ ์

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความรูข้ององคก์าร กระบวนการจัดการความรู ้การพัฒนาระบบ

จัดการความรู ้การสรา้งองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

 4. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิในการน าเทคโนโลยสีมัยใหมม่าใชใ้นการจัดการสารสนเทศและความรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ววิัฒนาการ และบทบาทของระบบสารสนเทศในองคก์าร ประเภทของระบบสารสนเทศทีใ่ช ้

ในธุรกจิ การก าหนดนโยบาย การวางแผน การวเิคราะห ์และการควบคมุ การประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศธุรกจิและ

ระบบสารสนเทศเชงิกลยทุธ ์การประเมนิความคุม้คา่ของระบบสารสนเทศ กรณีศกึษาเกีย่วกบัระบบสารสนเทศทาง

ธุรกจิและระบบสารสนเทศเชงิกลยุทธ ์แนวคดิทั่วไปเกีย่วกับความรู ้ประเภทของความรู ้กระบวนการจัดการความรู ้

การวเิคราะห์ การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการความรู ้การสรา้งองคก์ารแห่งการเรียนรู ้การประยุกตใ์ชห้รือ

กรณีศกึษาเกีย่วกบัการจัดการความรู ้

96412 การบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Information Technology Project Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการ และการบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรหิารทรัพยากรของโครงการ ขอบเขตของโครงการ คณุภาพ

ของโครงการและความเสีย่งของโครงการ 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับกระบวนการ การใชเ้ครื่องมือและเทคนิคส าหรับการบริหาร

โครงการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายของโครงการ วงจรชีวติของโครงการ ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับการบริหารโครงการดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ แนวทางในการบรหิารทรัพยากรของโครงการ การบรหิารขอบเขตของโครงการ การบรหิาร

คุณภาพของโครงการ การบรหิารความเสีย่งของโครงการ กระบวนการ เครื่องมือ และเทคนิคส าหรับการบรหิาร

โครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ กรณีศกึษาการบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

96413 การออกแบบและพฒันาเว็บ (6 หนว่ยกติ) 

 Web Design and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัเว็บและเขา้ใจประโยชนข์องการน าเว็บมาใชใ้นธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการ เทคนคิ และเครือ่งมอื ส าหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บ 

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการออกแบบและพัฒนาเว็บไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะกบัลกัษณะของธรุกจิ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้งของเวลิดไ์วดเ์ว็บ บรกิารตา่งๆ ของผูใ้หบ้รกิารเว็บ หลักการ เทคนคิ และเครือ่งมอื ส าหรับการ

ออกแบบและพัฒนาเว็บ ระบบฐานขอ้มูลบนเว็บ การโปรแกรมส าหรับการสรา้งเว็บ การออกแบบเว็บโดยใชส้ือ่

ประสม การออกแบบภาพกราฟิกและภาพเคลือ่นไหว ระบบงานประยกุตบ์นอนิเทอรเ์น็ตและเวลิดไ์วดเ์ว็บ 

96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Computer Programming 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละทักษะเกีย่วกับกระบวนการ วธิกีาร เทคนิคและเทคโนโลยทีีท่ันสมัยส าหรับการ

เขยีนโปรแกรม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจและสามารถเขยีนโปรแกรมไปใชป้ระโยชนใ์นงานธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับออปเจ็กตอ์อเรยีนเต็ดหรอืเชงิวัตถุ ตรรกะในการแกปั้ญหาและอัลกอรธิมึ การวเิคราะห์

ปัญหาในเชงิวัตถุ หลักการเขยีนโปรแกรมเชงิวัตถุ ขัน้ตอนการวางแผน วเิคราะห ์การเขยีนผังงาน โดยใชภ้าษา

ยูเอ็มแอล การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ และการติดตัง้โปรแกรม เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม        

การจัดท าเอกสารคูม่อืโปรแกรม 

96415 ระบบธุรกจิอจัฉรยิะ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Intelligence Systems 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัธรุกจิอจัฉรยิะ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการขอ้มูลขนาดใหญ่ของธรุกจิ 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละทักษะเกีย่วกับการใชเ้ทคนคิวธิกีารตา่งๆ ในการวเิคราะหแ์ละจัดการขอ้มูลขนาด

  ใหญใ่นธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและองคป์ระกอบของธุรกจิอัจฉรยิะ การจัดท าคลังขอ้มูลทางธุรกจิ เทคนิคในการท าเหมอืง

ขอ้มูลเพื่อคน้หาความรูใ้หม่ การจัดการขอ้มูลขนาดใหญ่ เทคนิคการค านวณและขัน้ตอนวธิสี าหรับวเิคราะหแ์ละ   

ขดุคน้หารูปแบบในขอ้มูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบตา่งๆ ของคลังขอ้มูล การพัฒนาคลังขอ้มูล การออกแบบ

คลังขอ้มูลส าหรับขอ้มูลที่มีความแตกต่างทางโครงสรา้ง การคัดกรองขอ้มูล การแปลงรูปขอ้มูล การท า          

ความสะอาดขอ้มูล กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใชแ้ละการสรา้งแบบจ าลองและคลังขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตัดสนิใจ      

ทางธรุกจิ 

97101 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการพมิพ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 General Studies in Printing  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้ป้ระวตัคิวามเป็นมาของการพมิพแ์ละวัสดทุีเ่กีย่วขอ้งกับการพมิพ์ 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการพืน้ฐานของระบบการพมิพท์ีใ่ชก้นัอยูโ่ดยทั่วไป 

 3. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายเทคนคิการเลอืกใชร้ะบบการพมิพส์ ิง่พมิพต์า่งๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 4. เพือ่ใหรู้จ้ักและเขา้ใจธรรมชาตแิละคณุสมบตัขิองวัสดทุีใ่ชใ้นการพมิพ ์

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการพมิพ ์ธรุกจิการพมิพแ์ละอตุสาหกรรมการพมิพท์ัว่ไป 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การพมิพ์และววิัฒนาการของการพมิพ ์ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบัน วัสดุใชพ้มิพ์ หมกึพมิพ์ ความรูเ้กีย่วกับ

กระบวนการผลติสิง่พมิพ ์ตัง้แตง่านกอ่นกระบวนการพมิพ์และงานในกระบวนการพมิพ ์ประกอบดว้ยงานกอ่นพมิพ ์

งานพิมพ์ดว้ยการพิมพ์ระบบต่างๆ ในดา้นหลักการพมิพ์ วธิกีารพมิพ์ แม่พิมพ์ เครือ่งพมิพ์ และสิง่พมิพ์ทีผ่ลติได ้

งานหลังพิมพ์ เทคโนโลยสีารสนเทศในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ธุรกจิการจัดพิมพ์และธุรกจิการพิมพ์ การจัดการ

ทางการพมิพ ์อตุสาหกรรมการพมิพไ์ทย กฎหมายและระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

97103 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบับรรจภุณัฑ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 General Studies in Packaging   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการบรรจภุัณฑ ์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในประเภทของบรรจภุัณฑ ์ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการผลติบรรจภุัณฑ ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มและกฎหมายและขอ้บังคบัตา่งๆ เกีย่วกบับรรจภุัณฑ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการบรรจุภัณฑ์ ประเภทบรรจุภัณฑ์ตามชนิดของวัสดุ ไดแ้ก่ บรรจุภัณฑ์กระดาษ บรรจุภัณฑ์

พลาสตกิ บรรจุภัณฑ์โลหะ บรรจุภัณฑ์แกว้ ลักษณะโครงสรา้งของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ กระบวนการผลติ    

บรรจุภัณฑ์ ตัง้แต่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ประกอบดว้ยการออกแบบโครงสรา้ง การออกแบบกราฟิก การพิมพ ์       

การขึน้รูป การบรรจุของเหลว ของแหง้ การปิดผนึก และหน่วยขนสง่ในการกระจายสนิคา้ ผลของบรรจุภัณฑต์่อ

สิง่แวดลอ้ม และกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบับรรจภุัณฑ ์

97210 คณติศาสตรป์ระยกุตส์ าหรบัเทคโนโลยอีุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Applied Mathematics for Industrial Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในดา้นคณติศาสตรป์ระยุกตท์ีเ่กีย่วขอ้งกับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูด้า้นคณติศาสตรป์ระยกุตไ์ปใชง้านทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าความรูด้ า้นคณิตศาสตร์ประยุกต์ไปใชใ้นการศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาต่างๆ        

  ทางเทคโนโลยอีตุสาหกรรมตอ่ไป 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ฟังกช์นั ลมิติและความตอ่เนื่องของฟังกช์นัหนึง่ตวัแปร จ านวนเชงิซอ้น อนุพันธแ์ละการประยกุต ์ปรพัินธ์

และ การประยุกต ์อนุกรมอนันตแ์ละการลู่เขา้ อนุกรมฟูเรียร์ เรขาคณิตวเิคราะห์ในปรภิูมสิามมติ ิฟังกช์ันหลาย     

ตัวแปร อนุพันธ์ย่อยของฟังกช์ันหลายตัวแปร ปรพัินธส์องชัน้ ปรพัินธ์สามชัน้ สมการอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง 

สมการอนุพันธส์ามัญเชงิเสน้อนัดบัสงู ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลขเบือ้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

97214 วสัดทุางการพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Printing and Packaging Materials  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวสัดปุระเภทตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 2. เพื่อใหม้คีวามสามารถในการเลอืกใชป้ระเภทของวัสดุทางการพมิพ์และบรรจุภัณฑใ์หเ้หมาะสมกับ

  การน าไปใชง้าน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสมบตัขิองวัสดเุพือ่ใชใ้นการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 4. เพื่อใหม้ีความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหาทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์อัน เนื่องมาจากวัสด ุ     

  ทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กี่ยวกับองค์ประกอบ ประเภท มาตรฐาน กระบวนการผลติ สมบัตขิองวัสดุทางการพิมพ์และ    

บรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ แม่พิมพ์ วัสดุใชพ้ิมพ์ หมกึพิมพ์ วัสดุส าหรับงานหลังพิมพ์ และวัสดุอืน่ที่ใชใ้น    

การพมิพ์และบรรจุภัณฑ ์การรูจั้กเลอืกใชป้ระเภทของวัสดทุางการพมิพ์และบรรจุภัณฑท์ีเ่หมาะสมกับการน าไปใช ้

งาน การวเิคราะห์ปัญหาที่เกดิในทางการพิมพ์และการใชง้านบรรจุภัณฑ์อันเนื่องมาจากวัสดุทางการพิมพ์และ         

บรรจภุัณฑ ์และวธิกีารแกไ้ข 

97215 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ ์ (6 หน่วยกิต)

 Science and Technology in Printing and Packaging   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่กีย่วกับการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์  

 2. เพื่อใหม้ีความสามารถในการน าความรูท้างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใชใ้หเ้กิด      

  ประโยชนใ์นดา้นการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัปัจจัยสิง่แวดลอ้มทีม่ตีอ่การพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกับการพมิพ์และบรรจุภัณฑ ์ความรูท้างเคม ี

โฟโตเคมี แสง กลศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ และชีววทิยา เทคโนโลยีที่เกี่ยวขอ้งกับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์

วทิยาศาสตร์ทางภาพและการประยุกต์ใชใ้นทางการพิมพ์ ตลอดจนปัจจัยสิง่แวดลอ้มที่มีผลต่อการพิมพ์และ     

บรรจุภัณฑ ์และผลกระทบจากอตุสาหกรรมการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑท์ีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้กระบวนการบ าบัด

มลภาวะ 

97216 เทคโนโลยกีระบวนการพมิพ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Printing Process Technology  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยกีระบวนการพมิพร์ะบบตา่งๆ  

 2. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์ปัญหาที่เกดิในกระบวนการพิมพ์ระบบต่างๆ รวมทัง้แนวทางในการแกไ้ข  

  ปัญหา 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับหลักการพมิพ์ เทคนิคการพมิพ์ เทคโนโลยกีระบวนการพมิพ์ตา่งๆ กระบวนการพมิพ์พื้น

นูน ไดแ้ก ่การพมิพเ์ลตเตอรเ์พรสสแ์ละเฟล็กโซกราฟี กระบวนการพมิพพ์ืน้ราบ ไดแ้ก ่การพมิพอ์อฟเซตลโิทกราฟี 

กระบวนการพมิพ์พื้นลกึ ไดแ้ก่ การพิมพ์อนิทาลโย การพมิพ์กราวัวร ์และการพิมพ์แพด กระบวนการพมิพ์พื้นฉล ุ

ไดแ้ก ่การพมิพป์รุไขและการพมิพส์กรนี กระบวนการพมิพไ์รแ้รงกด ไดแ้ก ่การพมิพพ์่นหมกึ การพมิพอ์เิล็กโทรโฟ

โตกราฟี และการพิมพ์ดว้ยความรอ้น รวมทัง้ความรูเ้กีย่วกับเทคโนโลยเีครื่องพมิพ์ การใชเ้ครือ่งพมิพ์ระบบตา่งๆ 

ตลอดจนปัญหาทีเ่กดิในกระบวนการพมิพด์งักลา่วพรอ้มวธิกีารแกไ้ข รวมทัง้การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 

97217 พืน้ฐานทางวศิวกรรมเครือ่งกลส าหรบัเทคโนโลยอีุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Basic Mechanical Engineering for Industrial Technology  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจหลักการทั่วไปในงานวศิวกรรมเครื่องกล ที่เกี่ยวขอ้งกับเทคโนโลย ี   

  อตุสาหกรรม  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการของกลศาสตรว์ศิวกรรมในงานเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการของของไหลในงานเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

 4. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจหลักการของอุณหพลศาสตร์และระบบทางความรอ้นในงานเทคโนโลยี

  อตุสาหกรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการทั่วไปในงานวศิวกรรมเครือ่งกลทีเ่กีย่วขอ้งกับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม หลักการทางกลศาสตร์

วศิวกรรม สถิตยศาสตร์ พลศาสตร์ กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล การสั่นสะเทือนทางกล กลศาสตร์ของไหล 

เครื่องจักรกลของไหล หลักการทางความรอ้นและอุณหพลศาสตร์ การถ่ายเทความรอ้น การท าความเย็นและ     

การปรับอากาศเบือ้งตน้ 

97218 การจดัการด าเนนิงานและการเป็นผูป้ระกอบการ (6 หนว่ยกติ) 

 Operation Managements and Entrepreneurships 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจระบบการด าเนนิงาน และการบรหิารการด าเนนิงาน 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการเป็นผูป้ระกอบการ การพัฒนาธุรกจิ การวางแผนธุรกจิ การสรา้งแผน

  ธรุกจิ และการหาแหลง่ทนุ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะองคก์รในอตุสาหกรรม การวเิคราะหค์วามตอ้งการและการพัฒนาผลติภัณฑ ์การเลอืกท าเลทีต่ัง้ 

และการวางผังสถานประกอบการ การวางแผนก าลังผลติ การจัดการการผลติ การบรหิารทรัพยากรบคุคล การจัด

จ าหน่ายและการตลาด การบรหิารสนิคา้คงคลัง การบรหิารตน้ทนุการผลติ การก าหนดราคา และการจัดการรายได ้

การมองหาและพัฒนาโอกาสทางธุรกจิ การพยากรณ์ความตอ้งการของตลาด การสรา้งแผนธรุกจิและการวเิคราะห์

ความเป็นไปไดท้างธรุกจิ กลยทุธผ์ลติภัณฑ ์การโฆษณาประชาสมัพันธ ์การหาแหลง่ทนุ และการบรหิารเงนิทนุ   
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97219 วสัดอุุตสาหกรรมและกรรมวธิกีารผลติ (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Materials and Manufacturing Process  

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจชนดิและลกัษณะสมบตั ิและการใชง้านวสัดทุีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกรรมวธิกีารแปรรูปวสัดใุนลกัษณะตา่ง ๆ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจวธิกีารเขยีนแบบและอา่นแบบทางวศิวกรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะสมบัตแิละการใชง้านของวัสดุส าคัญทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม การเลอืกใชว้ัสดุใหเ้หมาะสมกับงาน 

รวมทัง้การวเิคราะหปั์ญหาของวัสด ุกรรมวธิกีารผลติชนดิตา่งๆ การหลอมขึน้รูป การขึน้รูปวสัดุกอ้น การขึน้รูปวสัดุ

แผ่น การตัดเฉือนวัสดุ การเชือ่มประกอบ การเพิ่มเนื้อวัสดุ การเพิ่มสมบัตดิว้ยกรรมวธิีทางความรอ้น การขัด       

การลา้ง การเคลือบ และการท าสี การเลือกใชก้รรมวธิีการผลติที่เหมาะสม หลักการเขียนและอ่านภาพฉาย 

มาตรฐานการเขยีนแบบของไทยและสากล การอา่นแบบภาพประกอบและภาพแยกชิน้ การใหข้อ้มลูทางดา้นขนาด 

และขอ้มลูทางการผลติในแบบงาน พกิดัความคลาดเคลือ่นในการประกอบชิน้งาน 

97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคมุทางการผลติในอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Technology for Production Planning and Control in Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจระบบการผลติแบบยดืหยุน่ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชร้ะบบการวางแผนความตอ้งการวัสด ุ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถเชือ่มโยงการตดัสนิใจระบบการวางแผนทรัพยากรการผลติ  

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชปั้ญญาประดษิฐท์างอตุสาหกรรม  

 5. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการการจัดการเทคโนโลยรีะบบการผลติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การน าเทคโนโลยีอัตโนมัติทางการผลิตมาประยุกต์ใช ใ้นการวางแผนและควบคุมการผลิต                

อันประกอบดว้ยระบบการผลติแบบยดืหยุ่น ระบบการวางแผนความตอ้งการวัสดุ และระบบการวางแผนทรัพยากร      

การผลติ นอกจากนียั้งศกึษาถงึปัญญาประดษิฐท์างอตุสาหกรรม และการจัดการเทคโนโลย ี

97315 เครือ่งมอืและเครือ่งจกัรกลการผลติ (6 หนว่ยกติ) 

 Tools and Machines for Manufacturing Process 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเครือ่งมอืในอตุสาหกรรมการผลติ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเครือ่งจักรในอตุสาหกรรมการผลติ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวดัละเอยีดในอตุสาหกรรมการผลติ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารท าแมพ่มิพ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 พื้นฐานทั่วไปเกีย่วกับเครื่องมอืกลตัดโลหะต่างๆ และระบบจับยดึชิน้งาน ทฤษฎีเกีย่วกับการตัดเฉือน

โลหะ การเคลือ่นทีต่ัดเฉือนและการใชง้าน แรงทีใ่ชใ้นการตัดเฉือน อุณหภูมขิองเศษโลหะและมดี ลักษณะของ

เศษโลหะ การสกึหรอ การสกึกร่อนของมดี ความละเอยีดของผวิงาน และการวัดละเอยีด ความผดิพลาดในการวัด

และการลดความผดิพลาดในระบบการวัด การหล่อลืน่และการหล่อเย็นเครือ่งมือกล การวเิคราะหเ์พื่อหารูปแบบ

ชิน้ส่วนเครื่องมือ เครื่องจักรแบบต่างๆ ตามหนา้ทีท่ีก่ าหนด ทฤษฎีพื้นฐานเกีย่วกับความแข็งแรงของวัสดุ และ
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คุณสมบัตเิชงิกลของวัสดุทางวศิวกรรม การก าหนดวัสดุตลอดจนการก าหนดคุณภาพผวิงาน และพกิัดความเผื่อ 

เทคโนโลยกีารท าแมพ่มิพ ์ชนดิของแมพ่มิพว์สัดแุมพ่มิพ ์วธิใีนการขึน้รูปแมพ่มิพ ์การหลอ่การชบุดว้ยไฟฟ้าการตัด

ผวิดว้ยเครือ่งมอืกล การปาดผวิ การพ่นเคลอืบ การกัดโลหะ การปรับปรุงสมบัตขิองวัสดทุ าแม่พมิพด์ว้ยความรอ้น 

การขดัผวิแมพ่มิพ ์รวมทัง้การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 

97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภณัฑแ์ละกระบวนการผลติในอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Technology for Product and Process Design in Industry  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการน าคอมพวิเตอรช์ว่ยในการออกแบบ 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการใชเ้ทคโนโลยกีารจัดกลุม่  

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและสามารถเลอืกใชค้อมพวิเตอรช์ว่ยในการวางแผนกระบวนการผลติ 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการท างานของเครือ่งจักรกลควบคมุเชงิตัวเลข 

 5. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชหุ้น่ยนต ์(Robot) ในอตุสาหกรรมการผลติ 

 6. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการขนถา่ยวสัดแุละชิน้สว่นอยา่งอตัโนมัต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีอัตโนมัติในการผลิต 

เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการ ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ชว่ยการออกแบบ เทคโนโลยกีารจัด

กลุ่ม และคอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผนกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีอัตโนมัติในการผลิต ไดแ้ก ่

เครือ่งจักรกลควบคมุเชงิตวัเลข หุน่ยนต ์และเทคโนโลยขีนถา่ยวสัดอุตัโนมัต ิ

97317 ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมตัใินอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Information Systems and Automation in Industry  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและสามารถเลอืกใชร้ะบบสารสนเทศทางอตุสาหกรรม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและสามารถเลอืกใชร้ะบบอตัโนมัตใินการผลติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและภาพรวมของระบบการผลติในยุคอตุสาหกรรม 4.0 โครงสรา้งและการจัดการระบบสารสนเทศ       

ทางอุตสาหกรรม เครื่องมอืและโปรแกรมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยดีา้นการสือ่สารและเครอืข่าย

ขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูลขนาดใหญ่ในระบบการผลติ ระบบความปลอดภัย และการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

ภาพรวมของระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ ์

เทคโนโลยีความจรงิเสมือน ความรูเ้บือ้งตน้ของการวัดพื้นฐานและการประยุกตใ์ชง้าน การวัดทางอุตสาหกรรม 

เซนเซอร์และทรานสดวิเซอร์ ชนิดของอุปกรณ์ท างานในระบบควบคุม ชนิดของอุปกรณ์สือ่สารในระบบอัตโนมัต ิ

การประยุกต์ใชไ้มโครคอมพิวเตอร์ในการควบคุมกระบวนการผลติตัวควบคุมแบบโปรแกรมได ้และการเขียน

โปรแกรมควบคมุพืน้ฐาน และการประยกุตใ์ชหุ้น่ยนตอ์ตุสาหกรรม 

97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Printing and Packaging Design 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการออกแบบ  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการพัฒนาและออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการออกแบบสิง่พมิพแ์ละบรรจภุัณฑป์ระเภทตา่งๆ  
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการออกแบบ การออกแบบทางการพมิพ์ทีส่มัพันธก์ับระบบการพมิพ ์การออกแบบตัวอักษร กราฟิก ส ี

การออกแบบสิง่พมิพ์ทั่วไปและบรรจุภัณฑ ์การออกแบบโครงสรา้งบรรจุภัณฑ ์กระบวนการพัฒนาและออกแบบ

ทางการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์การพัฒนาตน้แบบ

บรรจุภัณฑ ์การออกแบบบรรจุภัณฑป์ระเภทตา่งๆ ประกอบดว้ยการออกแบบกล่อง ขวด ซอง ถุง กระป๋อง หลอด 

ฝา ถาด บรรจุภัณฑ์การ์ด และฉลากสนิคา้ แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์สนิคา้อุปโภค     

บรรจุภัณฑย์าและเครือ่งส าอาง การออกแบบบรรจุภัณฑเ์พื่อสิง่แวดลอ้ม กฎหมายและขอ้บังคับต่างๆ ทีเ่กีย่วกับ

บรรจภุัณฑ ์รวมทัง้การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 

97403 เทคโนโลยกีอ่นพมิพ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Pre-Press Technology  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบังานกอ่นพมิพ ์ตัง้แตข่ัน้เตรยีมตน้ฉบบัจนถงึขัน้ท าแมพ่มิพ์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเทคนคิและวธิกีารตา่ง ๆ ในการด าเนนิงานกอ่นพมิพ์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหห์าสาเหตขุองปัญหาจากการด าเนนิงานกอ่นพมิพพ์รอ้มทัง้การแกไ้ข 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ระบบดจิทิัล การออกแบบสิง่พิมพ์ ตัวพิมพ์ การจัดการขอ้ความ    

การจับภาพ การสรา้งภาพ การตกแต่งภาพ การผลติน ้าหนักส ีการผลติภาพพิมพ์ส ีการจัดประกอบหนา้ การวาง

หนา้ การจัดการงานก่อนพิมพ์ระบบดจิทิัล การพิมพ์ผลออก การท าปรู๊ฟ การท าแม่พิมพ์พื้นนูน พื้นราบ พื้นลกึ     

พืน้ฉลลุายผา้ การควบคมุคณุภาพงานกอ่นพมิพด์ว้ยมาตรฐานการผลติ และการควบคมุคณุภาพงานกอ่นพมิพ์ดว้ย

ระบบการจัดการส ีรวมทัง้การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 

97407 การจดัการทางการผลติและการควบคมุคุณภาพทางการพมิพ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Printing Production Management and Quality Control 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการการผลติและการวางแผนการผลติ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพของงานพมิพ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับการจัดองคก์รทางการผลติ ความรูท้างดา้นเครือ่งจักรและอปุกรณ์การพมิพ ์รวมทัง้ความรู ้

ในการบ ารุงรักษาและความปลอดภัยในการท างาน การวางผังโรงงาน การวางแผนการผลติ การจัดตารางการผลติ                

การตรวจสอบและควบคมุคณุภาพ การพัฒนาคณุภาพ และก าหนดมาตรฐานของงาน 

97410 การจดัการธุรกจิการพมิพ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Printing Business Management 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการดา้นต่างๆ ในการด าเนินธุรกจิ รวมทัง้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ               

มาใชจั้ดการธรุกจิการพมิพ ์
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับการจัดการธุรกจิการพมิพ์ การท าแผนธุรกจิ การจัดองคก์าร การจัดการทรัพยากรมนุษย ์           

การจัดการการตลาด การจัดการการบัญชี การจัดการการเงิน การจัดการการผลิตและการควบคุมคุณภาพ          

การจัดการพัสดุ การจัดการสิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัย และพลังงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ตน้ทุน

ทางการพิมพ์และการประเมินราคา กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ การวิจัยและพัฒนา รวมทั ้งการพาณิชย์

อเิล็กทรอนกิส ์การจัดการโลจสิตกิส ์และการจัดการโซอ่ปุทาน 

97418 ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Safety, Occupational Health and Environment in Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย                    

  และสิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม 

 2. เพื่อใหม้ีความสามารถในการเสนอมาตรการในการจัดการและควบคุมอันตรายที่เกดิจากอุบัตเิหตุ 

  และสิง่แวดลอ้มในการท างาน 

 3. เพื่อใหส้ามารถจัดการสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย การประเมนิความเสีย่ง และการวางแผน     

  รับเหตฉุุกเฉนิและอคัคภีัยได ้

 4. เพื่อใหส้ามารถจัดการและควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม และวธิีการป้องกันผลกระทบสิง่แวดลอ้ม   

  ตอ่ชมุชนโดยรอบโรงงานได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ และองคป์ระกอบของงานความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มใน

อุตสาหกรรม การจัดการและควบคุมอันตรายที่เกดิจากสิง่แวดลอ้มในการท างานที่มีผลต่อความปลอดภัยและ

สขุภาพของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทัง้การป้องกันผลกระทบสิง่แวดลอ้มต่อชมุชนโดยรอบโรงงาน 

การตระหนัก การประเมนิ และการควบคมุสิง่แวดลอ้มในการท างาน สาเหตขุองการเกดิอบุัตเิหต ุความสญูเสยีจาก

อบุตัเิหตแุละการควบคมุอบุตัเิหต ุ การจัดการสารเคมอีันตรายและวตัถุอนัตราย การประเมนิความเสีย่ง การวางแผน

รับเหตฉุุกเฉนิและอคัคภีัย ชนดิและแหลง่ก าเนดิมลพษิอตุสาหกรรม การจัดการและควบคมุมลพษิอตุสาหกรรม 

97419 การจดัการคณุภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Quality Management and Industrial Standards 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบคณุภาพ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูท้างดา้นมาตรฐานการจัดการอตุสาหกรรม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานตา่งๆ ในอตุสาหกรรม 

 4. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานการจัดการและมาตรฐานทางอตุสาหกรรมไปใชใ้น

  การผลติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับระบบคุณภาพ การสุ่มตัวอย่างและแผนภูมิควบคุม ระบบการจัดการคุณภาพยุคใหม่      

ซึ่งครอบคลุมเรื่องของระบบการจัดการคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม ระบบมาตรฐานสากลในงานอุตสาหกรรม 

มาตรฐานการจัดการระบบการผลติและการบรกิาร มาตรฐานสิง่แวดลอ้ม ขอ้ก าหนดผลติภัณฑ์และสมรรถภาพ 

กระบวนการ มาตรฐานระบบสอบเทียบ มาตรฐานระบบหอ้งปฏิบัติการ และระบบมาตรฐานบูรณาการทาง

อตุสาหกรรม 
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97420 การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซอุ่ปทานส าหรบัอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Logistics and Supply Chain Management for Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการโลจสิตกิส ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการโซอ่ปุทาน 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชก้ารจัดการโลจสิตกิสแ์ละการจัดการโซอ่ปุทานในอตุสาหกรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการจัดการโลจสิตกิส ์ระบบการจัดหาวัตถุดบิ การกระจายสนิคา้ การเลอืกท าเลการจัดเก็บสนิคา้          

การขนถ่ายสนิคา้ อุปกรณ์ในการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ และรูปแบบการขนส่ง แนวคดิการจัดการโซ่อุปทาน รูปแบบ

เครอืขา่ยโซอ่ปุทาน การตดัสนิใจขององคก์รในโซอ่ปุทาน การจัดการสนิคา้คงคลัง การจัดการอปุสงคแ์ละอปุทาน

ของวัตถุดบิและราคา และการประสานงานระหว่างองค์กรในโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการด าเนินงาน       

การประยกุตใ์ชก้ารจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานในอตุสาหกรรมการผลติ 

97421 ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยกีารผลติอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Manufacturing Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดศ้กึษา และประสบการณ์ทีม่มีาประยุกตก์บัการปฏบิตั ิ

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการของการท างานเป็นทมีและสามารถปฏบิตัไิด ้

 3. เพื่อเสริมสรา้งภาวะการเป็นผูน้ า ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการตัดสนิใจ ตลอดจน    

  คณุธรรมและจรยิธรรมของบณัฑติ 

 4. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและส านกึในจรรยาวชิาชพีเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักปฏบิัตแิละจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีเกีย่วกับการผลติอตุสาหกรรม กฎหมายและขอ้บังคับ            

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัวิชิาชพี การใชป้ระโยชน์จากเทคนคิ และความรูท้างดา้นอตุสาหกรรมทีนั่กศกึษาไดศ้กึษา              

มาปฏบิัตงิานดา้นอตุสาหกรรม จรรยาวชิาชพีเทคโนโลยกีารผลติอุตสาหกรรม กจิกรรมกลุม่สัมพันธเ์พือ่พัฒนาให ้

เป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และภาวะการเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

97423 การวางผงัโรงงานและการศกึษาการท างานในอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Plant Layout and Work Study in Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวางผังโรงงานและการเคลือ่นยา้ยวัสดใุนโรงงาน และสามารถ

  วางผังโรงงานได ้

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการศกึษาการท างาน และสามารถจัดท ามาตรฐานการท างาน  

  และเวลามาตรฐานในการท างานได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 อปุกรณ์ในการล าเลยีงวสัดภุายในโรงงาน การจัดระบบตา่งๆ ของโรงงาน ไดแ้ก ่แสง ส ีเสยีง การจัดวาง

อปุกรณ์และเครื่องมอือย่างประหยัดและมปีระสทิธภิาพ ศกึษาเสน้ทางการเคลือ่นยา้ยวัสดุในโรงงาน การวางผัง

โรงงานรูปแบบตา่งๆ วธิกีารท างานและเวลาการท างานของคนงาน การสรา้งแผนภูมกิารท างาน การสรา้งแผนภูมิ

การผลติ หลักการเคลือ่นไหวอย่างประหยัด ลดความเมือ่ยลา้ การพักผ่อนในขณะปฏบิัตงิานและวธิกีารท างานให ้

งา่ยขึน้ วเิคราะหก์ารเคลือ่นไหวร่างกาย ทฤษฎแีละการปฏบิัตเิกีย่วกับการศกึษาการท างานเพือ่จัดท ามาตรฐานงาน 

และเวลามาตรฐานในการท างาน 

97424 กลยทุธก์ารจดัการระบบปฏบิตักิารในอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Management of Operational Systems in Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักลยุทธก์ารวางแผนการผลติในกระบวนการผลติแบบตา่ง ๆ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ทคนคิการพยากรณ์ความตอ้งการสนิคา้ในการวางแผนการผลติ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชก้ลยทุธใ์นการวางแผนและควบคมุพัสดคุงคลงัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถใชก้ลยทุธใ์นการวางแผนและควบคมุการท างานในระบบปฏบิัตกิารไดอ้ย่างเหมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษากลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัตกิารในกระบวนการผลติอุตสาหกรรมแบบต่างๆ ไดแ้ก่ การผลติ

แบบต่อเนื่องและการผลติแบบไม่ต่อเนื่อง โดยการใชเ้ทคนิคการพยากรณ์ความตอ้งการสนิคา้ การวางแผนและ

ควบคมุพัสดคุงคลัง การวางแผนเพือ่ท าการผลติ การวางแผนการท างานในระบบปฏบิัตกิารใหม้ปีระสทิธภิาพ และ

การควบคมุการท างานใหเ้ป็นไปตามแผนทีก่ าหนด 

97426 วศิวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Applied Electrical and Computer Engineering 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการทัว่ไปทางวศิวกรรมไฟฟ้าและวศิวกรรมคอมพวิเตอรป์ระยกุต์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการของไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ และอปุกรณ์ไฟฟ้าเชงิกล

  ในงานเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจหลักการของระบบดิจิทัล ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว อุปกรณ์ต่อพ่วง     

  และการอนิเตอรเ์ฟส 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการพื้นฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ คลืน่แม่เหล็กไฟฟ้า          

หมอ้แปลงไฟฟ้า วงจรอเิล็กทรอนกิส ์วงจรออปแอมป์ อปุกรณ์สารกึง่ตัวน าพืน้ฐาน อปุกรณ์ไฟฟ้าเชงิกล หลักการ

พื้นฐานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ประยุกต ์พื้นฐานระบบดจิทิัล พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว อุปกรณ์ต่อพ่วง 

การอนิเตอรเ์ฟส ระบบเรยีลไทม ์
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97431 เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุณัฑ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Packaging Converting Technology   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเภทและเครือ่งจักรในการแปรรูปบรรจภุัณฑ ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการแปรรูปบรรจภุัณฑ ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเทคโนโลยตีา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแปรรูปบรรจภุัณฑ ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการทดสอบสมรรถนะการใชง้านบรรจภุัณฑ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรในการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ กระบวนการ      

แปรรูปบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปบรรจุภัณฑ์กระดาษ บรรจุภัณฑ์พลาสติก บรรจุภัณฑ์โลหะ บรรจุภัณฑ์แกว้ 

เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกับการแปรรูปบรรจุภัณฑ ์การทดสอบสมรรถนะการใชง้านบรรจุภัณฑ ์รวมทัง้การฝึกปฏบิัติ

เสรมิทกัษะ 

97432 ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยกีารพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Printing and Packaging Technology  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ปีระสบการณ์และเพิม่ทกัษะในวชิาชพีการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 2. เพือ่เพิม่พูนทกัษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชพีทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 3. เพื่อเสริมสรา้งภาวะการเป็นผูน้ า ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการตัดสนิใจตลอดจน     

  คณุธรรมและจรยิธรรมของบณัฑติ 

 4. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและตระหนักถงึจรรยาบรรณในวชิาชพีการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับโครงสรา้งอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วชิาชพีในอุตสาหกรรมการพิมพ์และ   

บรรจุภัณฑท์ีค่รอบคลมุถงึการผลติ การจ าหน่าย การวจัิยและพัฒนา กรณีศกึษาในการประกอบอาชพีทางการพมิพ์

และบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาตนเองและการพัฒนากจิการที่เกี่ยวกับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ความสามารถใน       

การจัดการ ภาวะเป็นผูน้ าที่มีประสทิธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ จรรยาบรรณในวชิาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และ      

บรรจภุัณฑ ์และกจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม 

97433 การศกึษาความเป็นไปไดท้างอุตสาหกรรมและการจดัการโครงการ (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Feasibility Study and Project Management  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในกระบวนการศกึษาความเป็นไปไดข้องการจัดท าโครงการอตุสาหกรรม 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแหลง่ทีต่ัง้อตุสาหกรรม การพัฒนาและการสรา้งขดีความสามารถ

  การแขง่ขนัของอตุสาหกรรม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดการโครงการตามหลักการเศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการและวธิกีารวเิคราะห์โครงการและประเมนิค่าทางการลงทุนของโครงการ รวมทัง้หลักการและ

วธิกีารประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการ ทัง้ทางดา้นการตลาด เทคโนโลยีการผลติ แรงงาน เศรษฐศาสตร ์

การเงนิ และกฎหมาย ตลอดจนการวเิคราะหแ์นวโนม้การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยกีารผลติอุตสาหกรรมทีม่ผีลมา

จากการพัฒนาทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สังคม และเทคโนโลยขีองประเทศต่างๆ แหลง่ทีต่ัง้อตุสาหกรรม การพัฒนา

และการสรา้งขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรม การจัดการโครงการตามหลักการเศรษฐศาสตร์

วศิวกรรม 

97434 เทคโนโลยหีลงัพมิพ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Post-Press Technology  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยขีองงานหลงัพมิพ์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการควบคมุคณุภาพและการแกปั้ญหางานหลงัพมิพ์ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยกีารหบีหอ่และขนสง่สิง่พมิพ ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบังานหลังพมิพ ์การน าสิง่พมิพไ์ปท าส าเร็จหรอืแปรรูปหลงัการพมิพต์ามวตัถุประสงคก์ารใช ้

งาน ความสมัพันธร์ะหวา่งงานหลังพมิพก์ับงานกอ่นพมิพแ์ละงานพมิพ ์เทคโนโลยหีลังพมิพต์า่งๆ เชน่ การเคลอืบ 

การลามเินต การเดนิรอยรอ้น การปั้มนูน ป๊ัมจม การตัด การพับ การปรุ การอัดตัดตามแม่แบบ  การท าเลม่หนังสอื

ปกออ่น การท าเลม่หนังสอืปกแข็ง และเทคโนโลยหีลงัพมิพอ์ืน่ๆ ส าหรับสิง่พมิพป์ระเภทตา่งๆ การควบคมุคณุภาพ

และการแกปั้ญหางานหลังพมิพ์ เทคโนโลยกีารหบีห่อสิง่พมิพ์ การควบคุมสิง่พมิพ์คงคลัง และการขนสง่ รวมทัง้

การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 

99201 วทิยาศาสตรส์ าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Science for Information and Communication Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้ทางวทิยาศาสตร ์

 2. เพือ่น าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บื้องตน้ทางวทิยาศาสตร์ ความรูท้างเคมี ฟิสกิส ์กลศาสตร์ อเิล็กทรอนิกส ์คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลย ี ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

99202 การวเิคราะหข์อ้มูล (6 หนว่ยกติ) 

 Data Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัขอ้มลู 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มลูในงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกับขอ้มูล องคป์ระกอบของขอ้มูล การเก็บและรวบรวมขอ้มูล การแสดงผลขอ้มูลให ้

เห็นภาพ ทฤษฎกีราฟ วธิกีารทางสถติสิ าหรับวทิยาศาสตรข์อ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพใน

รูปแบบดจิทิัล วธิคี านวณและแสดงผลขอ้มูลในหลากหลายรูปแบบ การวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูล การใช ้

เครือ่งมอืและขัน้ตอนวธิตีา่งๆ ทีท่นัสมัยในการวเิคราะหข์อ้มลูทางธรุกจิ 
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99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผา่นเว็บและการประยกุต ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Web Services Technology and Applications 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิและวตัถปุระสงคข์องการบรกิารผา่นเว็บ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าการบรกิารผา่นเว็บมาประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นสารสนเทศได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและวัตถุประสงคข์องการบรกิารผ่านเว็บ ซึง่ประกอบดว้ยโครงสรา้งสถาปัตยกรรม กระบวนการ

ท างาน โพรโทคอลและการพัฒนาการบริการต่างๆ ที่ใชเ้ทคโนโลยีการบรกิารผ่านเว็บ ตลอดจนตัวอย่างงาน

ประยกุตท์ีใ่ชเ้ทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บ 

99312 คณติศาสตรส์ าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Mathematics for Information and Communication Technology 

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการคณติศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 2. เพื่อใหส้ามารถน าความรูด้า้นคณิตศาสตรไ์ปใชใ้นการศกึษาเนื้อหาในชดุวชิาต่างๆ ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารตอ่ไป 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

ทฤษฎีเซต ฟังก์ชั่นและซีเควนซ์ การนับ ตรรกศาสตร์และอินดักชัน รีเลชัน เทคนิคการพิสูจน์แบบต่างๆ          

กราฟตน้ไม ้และพชีคณติบลูลนี 

99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย (6 หนว่ยกติ) 

 Wireless Communications and Networking 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยรีะบบสือ่สารผา่นอนิเทอรเ์น็ตไรส้าย 

 3. เพื่อใหเ้กดิแนวคดิในการประยุกตใ์ชก้ารสือ่สารไรส้าย รวมทัง้การสือ่สารสมัยใหม่และการสือ่สารใน

  อนาคต 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการและทฤษฎีเบื้องตน้ของการสื่อสารไรส้าย การประมวลผลบนอุปกรณ์พกพา การควบคุม        

การเขา้ถงึ การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ยไรส้ายชนดิตา่งๆ สถาปัตยกรรมระบบสนับสนุนทรัพยากร และการจัดการ

ระบบเครอืขา่ยไรส้าย การคน้กลบัคนืเมือ่เกดิภาวะการท างานลม้เหลว การประยกุตใ์ชง้านระบบเครอืขา่ยไรส้ายและ

การประมวลผลบนอปุกรณ์พกพา 

99314 โครงสรา้งขอ้มูลและข ัน้ตอนวธิ ี (6 หนว่ยกติ) 

 Data Structures and Algorithms 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ศกึษาความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัโครงสรา้งขอ้มลูทีจ่ะน าไปใชใ้นการจัดการขอ้มลู 

 2. เพือ่ศกึษาอลักอรธิมึทีใ่ชก้ารจัดการโครงสรา้งขอ้มลูแบบตา่งๆ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับโครงสรา้งขอ้มูลและอัลกอรธิมึ โครงสรา้งขอ้มูลแบบเชงิเสน้ และโครงสรา้งของ

ขอ้มูลแบบไม่เป็นเชงิเสน้ สแตก ควิ ลงิคล์สิต ์โครงสรา้งแบบตน้ไม ้และกราฟ อัลกอรธิมึทีใ่ชจั้ดการโครงสรา้ง

ขอ้มูล การคน้หาขอ้มูล และการจัดเรยีงขอ้มูล อัลกอรธิมึของโปรแกรมแบบยอ้นกลับ และการวเิคราะหก์ารท างาน

ของอลักอรธิมึ 

99315 สถาปตัยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิตักิาร (6 หนว่ยกติ) 

 Computer Architecture and Operation Systems 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ศกึษาสถาปัตยกรรมของระบบคอมพวิเตอร ์

 2. เพือ่ศกึษาการท างานของระบบปฏบิัตกิารคอมพวิเตอรแ์ละโมบาย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบบัส ระบบหน่วยความจ า ล าดับชัน้หน่วยความจ า 

หน่วยความจ าแคช หน่วยความจ าหลักคาบเกีย่วและแบบขนาน หน่วยความจ าเสมอืน เลขคณิตของคอมพวิเตอร์

ความเร็วสงู สถาปัตยกรรมแบบขนาน ประเภทและการท างานของระบบปฏบิัตกิารคอมพวิเตอรแ์ละโมบาย ฟังกช์นั

ต่างๆ ในการใชง้านและการจัดการระบบ การใชโ้ปรแกรมพรอ้มกันมากกว่าหนึ่งโปรแกรม การซงิโครไนซเ์ซชัน 

บริเวณวกิฤต การเขา้คิว บัฟเฟอร์ของขอ้มูล การติดขัด การจัดการกระบวนการ การจัดการหน่ วยความจ า           

การจัดการหน่วยอปุกรณ์อืน่ๆ การจัดการไฟลแ์ละการป้องกนัระบบ 

99316 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถ ุ (6 หนว่ยกติ) 

 Object Oriented Analysis and Design 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถ ุ

 2. เพื่อใหส้ามารถประยุกตห์ลักการ ทฤษฎี และเทคนิคในการวเิคราะห์และออกแบบระบบเชงิวัตถุสู ่

  การปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3. เพื่อใหม้ีความสามารถในการวางแผน ควบคุม ตดิตาม และประเมินผลระบบสารสนเทศที่พัฒนา     

  ดว้ยกระบวนการเชงิวตัถ ุ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วัฏจักรของการพัฒนาระบบ แนวคดิเกีย่วกับเทคโนโลยเีชงิวัตถุ หลักการพัฒนาระบบแบบอนิครเีมนทัล 

หลักการใชภ้าษาทางภาพเพื่อการออกแบบยูเอ็มแอล ขัน้ตอนการวเิคราะห์ระบบ การสรา้งแบบจ าลองเกีย่วกับ

ความตอ้งการ แผนภาพยูสเคส การคดิและการวเิคราะหเ์ชงินามธรรม การสรา้งแบบจ าลองเชงิวเิคราะห ์แนวคดิ  

การคน้หาวตัถุ แนวทางการออกแบบเชงิวัตถุ การออกแบบคลาส การออกแบบความสมัพันธร์ะหวา่งคลาสและวัตถ ุ

การสรา้งโปรแกรมดว้ยเคสทลู แนวคดิเกีย่วกบัการทดสอบโปรแกรมตามขอ้ก าหนดของแผนภาพยูสเคส 

99319 การออกแบบสว่นปฏสิมัพนัธบ์นเว็บและโมบาย (6 หนว่ยกติ) 

 Web and Mobile Interaction Design 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการออกแบบสว่นปฏสิัมพันธก์ับผูใ้ชใ้นหลากหลายรูปแบบ

  ทัง้บนเว็บและโมบาย 

 2. เพื่อใหส้ามารถประยุกตห์ลักการและทฤษฎเีกีย่วกับการออกแบบสว่นปฏสิมัพันธก์ับผูใ้ชสู้ก่ารปฏบิัติ

  ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยค านงึถงึความตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็นหลัก 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การออกแบบระบบเชงิโตต้อบบนอุปกรณ์เคลือ่นที่ ทีเ่ป็นไปตามหลักการของการปฏสิัมพันธร์ะหว่าง

มนุษยแ์ละคอมพวิเตอร ์และรูปแบบเชงิทฤษฎเีกีย่วกับการเคลือ่นทีแ่ละการรับรู ้ศกึษาเกีย่วกับการออกแบบทีเ่นน้

ผูใ้ชแ้ละค านงึถงึพฤตกิรรมของผูใ้ชเ้ป็นส าคัญ การสรา้งเนื้อหาบนอปุกรณ์ การพัฒนาสว่นต่อประสานกับผูใ้ชแ้บบ

กราฟิก การตดิต่อกับผูใ้ชโ้ดยใชส้ือ่แบบโตต้อบ และการโตต้อบกับขอ้มูลในระบบ การส่งเนื้อหาแบบหลาย

ชอ่งทางและการสง่เนือ้หาโดยใชต้ าแหน่งทีต่ัง้ รวมถงึการแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งสมาชกิในกลุม่สงัคมออนไลน ์

99321 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส าหรบัผูส้งูอาย ุ (6 หนว่ยกติ) 

 Applied Information and Communication Technology for Elder 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ศกึษาความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส าหรับผูส้งูอาย ุ

 2. เพื่อศกึษาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีอ่ านวยความสะดวกในชวีติประจ าวันของ

  ผูส้งูอาย ุ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส าหรับผูส้งูอายุ เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สารทีอ่ านวยความสะดวกในการด ารงชวีติประจ าวนัของผูส้งูอาย ุ

99402 การจดัการความม ัน่คงปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Computer Security Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิดา้นความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอ ์

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพวิเตอรใ์นดา้นกฎหมายและ

จรยิธรรม 

 3. เพื่อใหเ้กดิแนวคดิในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการควบคุมและป้องกันเครอืข่ายคอมพวิเตอรจ์าก

การบกุรุก 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร ์ปัญหาทีเ่กดิจากการกระท าของคนและจากตัว

ระบบ กรอบงานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมการเขา้ถงึตัวระบบ เทคโนโลยแีละเครื่องมอืทีใ่ช ้

การควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การป้องกันการบุกรุก การควบคุมทางชวีภาพ การใชซ้อฟตแ์วร์ป้องกัน   

การเขา้รหัสและการถอดรหัส คีย์ส่วนตัวและคีย์สาธารณะ ลายมือชือ่ดจิิทัล ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่

เกีย่วขอ้ง แนวโนม้และการประยกุตง์านดา้นความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร์ 

99409 ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Information and Communication Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตห์ลกัการ ทฤษฎ ีและเทคนคิตา่งๆ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ในทางปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวางแผนและประสานงานในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความสามารถในการวเิคราะหปั์ญหาและการตัดสนิใจในวชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสือ่สาร 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักการ ทฤษฎ ีและเทคนิคต่างๆ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารสูภ่าคปฏบิัต ิ

การใชก้รณีศึกษาและสถานการณ์จ าลองในการจัดท าโครงการ วางแผนและประสานงานในดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร ตลอดจนวเิคราะหแ์ละการแกปั้ญหา การประยุกตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ในธุรกจิในกรณีศกึษา การก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จในการประยุกตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร การ

ท าความเขา้ใจถึงศักยภาพและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารที่มีต่อองคก์ารและสังคม 

จรรยาวชิาชพีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ความรูเ้กีย่วกับกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับวชิาชพีเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร 

99410 การจดัการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม (6 หนว่ยกติ) 

 Telecommunication System Design and Management  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่เขา้ใจวธิกีารพืน้ฐานในการวเิคราะห ์ออกแบบ และการพัฒนาระบบโทรคมนาคม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหค์วามตอ้งการระบบโทรคมนาคมและศกึษาความเป็นไปได ้

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิพืน้ฐานของการประมวลผลคลาวด ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎพีื้นฐานเกีย่วกับเทคนิค เครื่องมอื วัฏจักร และวธิกีารในการวเิคราะห์ ออกแบบ และการพัฒนา

ระบบโทรคมนาคม การวเิคราะห์ความตอ้งการระบบ การศึกษาความเป็นไปได ้การวเิคราะห์เชงิโครงสรา้ง         

การออกแบบเชงิตรรกะ และการน าเสนอระบบทั่วไป แนวคดิพืน้ฐานของการประมวลผลคลาวด ์คณุลักษณะส าคัญ

และประเภทของการประมวลผลคลาวด ์เทคโนโลยตีา่งๆ ทีใ่ชเ้วอรช์วลไลเซชัน การจัดการคลาวด ์การใหบ้รกิาร

ของคลาวด ์ตลอดจนการใชเ้ครือ่งมอืและซอฟแวรท์ีเ่กีย่วกบัคลาวด ์

99412 หลกัการและการบรหิารเครอืขา่ย (6 หนว่ยกติ) 

 Network Principles and Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเครอืขา่ยการสือ่สารแบบตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหก์ารวางแผนการขยายและการใชเ้ครอืขา่ยใหเ้กดิประโยชนม์ากทีส่ดุ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบ ารุงรักษาเครอืขา่ยและความมั่นคงของขอ้มลูในเครอืขา่ย 

 4. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิเกีย่วกบัการใหบ้รกิารขา่วสารขอ้มลู และแนวโนม้เทคโนโลยกีารบรกิารเครอืขา่ย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 เครอืขา่ยการสือ่สารแบบตา่งๆ ตัวกลางทีใ่ชใ้นงานเครอืขา่ย การค านวณทราฟฟิก การวางแผนการขยาย

และการใชเ้ครือข่าย ความมั่นคงของขอ้มูลในเครือข่าย การประยุกต์เครือข่ายและการบ ารุงรักษา แนวโนม้

เทคโนโลยกีารบรกิารเครอืขา่ย 

99414 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี (6 หนว่ยกติ) 

 Multimedia Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยทีีส่นับสนุนมัลตมิเีดยีประเภทตา่งๆ 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับคุณภาพทางกายภาพของมัลตมิเีดยีประเภทต่างๆ ทีใ่ชใ้นระบบ

สารสนเทศและสือ่สาร 

 3. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิในการประยกุตใ์ชม้ัลตมิเีดยีบนเครอืขา่ย 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 เทคโนโลยีในดา้นระบบปฏบิัตกิาร โพรโทคอลโครงข่าย และเครื่องมอืส าหรับการพัฒนาโปรแกรมที่

สนับสนุนมัลตมิเีดยีประเภทตา่งๆ การเก็บประมวลผล และการรวมประกอบกัน การสงัเคราะห ์การสรา้ง และการน า

มัลตมิเีดยีทีเ่ก็บไวม้าเล่นซ ้า มาตรฐานและวธิบีบีอัดทีส่ าคัญ เทคนิคการก าหนดเวลาท างานและการสือ่สารแบบ

เรยีลไทมส์ าหรับมัลตมิเีดยีทีก่ระจายบนเครอืขา่ย ระบบแฟ้มขอ้มลูมัลตมิเีดยี และฐานขอ้มลูมัลตมิเีดยี  

99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Software Engineering 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัขัน้ตอนในการจัดท าซอฟตแ์วร์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจเทคนคิตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการจัดท าซอฟตแ์วร ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าหลกัการการจัดท าซอฟตแ์วรไ์ปประยุกตใ์ชไ้ด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ื้นฐานของวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ ศกึษาการวางแผนโครงการการจัดท าซอฟต์แวร์ วธิีวเิคราะห์

ความตอ้งการ สถาปัตยกรรมของซอฟตแ์วร ์พืน้ฐานการออกแบบซอฟตแ์วร ์การพัฒนาซอฟตแ์วรแ์ละการน าไปใช ้

งาน การตรวจสอบคณุภาพของซอฟตแ์วร ์เทคนคิและกลยุทธใ์นการทดสอบซอฟตแ์วร ์การบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร ์

และตวัอยา่งของการจัดท าซอฟตแ์วรป์ระเภทตา่งๆ 

99419 ความม ัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Cyber Security 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 2. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิในการวางแผนและจัดการระบบความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรใ์นดา้นกฎหมายและจรยิธรรม 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าก าหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พื้นฐานความรูด้า้นเครือข่ายเพื่อการจัดการ      

ดา้นความมั่นคงปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยของเวลิดไ์วดเ์ว็บ ความมั่นคงปลอดภัยอเีมล ์ ความมั่นคงปลอดภัย

บนคลาวด ์ความมั่นคงปลอดภัยบนอปุกรณ์เคลือ่นที ่ความมั่นคงปลอดภัยบนเครอืขา่ยไอโอท ีความมั่นคงปลอดภัย

บนวโีอไอพีและการสือ่สารแบบยูนิไฟล ์ภัยคุกคามและการป้องกัน ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรใ์นดา้นกฎหมาย

และจรยิธรรม นโยบายและมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย เทคนคิและกฎหมายในการวเิคราะหข์อ้มลูและเหตกุารณ์

เชงิดจิทิลัเพือ่สบืสวน ตรวจจับและป้องกนัอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร ์

99420 การโปรแกรมเว็บ (6 หนว่ยกติ) 

 Web Programming 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักการ เทคนิค และเครื่องมอื ส าหรับการออกแบบและเขยีนโปรแกรมบน

  เว็บ 

 2. เพื่อใหม้ีทักษะในการออกแบบและเขยีนโปรแกรมเพื่อท างานบนเว็บไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพและ  

  เหมาะกบัลกัษณะของธรุกจิ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 เทคโนโลยีของอนิเทอร์เน็ต การประยุกต์และการพัฒนาสือ่ทางอนิเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวขอ้ง 

รวมทัง้โครงสรา้งพื้นฐานของเน็ตเวริค์ทีจ่ าเป็นต่อการออกแบบและสรา้งเว็บ กลไกการจัดการของเว็บเซริฟ์เวอร ์

การเขยีนสครปิตเ์พือ่การเขา้ถงึเซริฟ์เวอร ์การเขยีนโปรแกรมแบบ CGI และการสรา้งหนา้เว็บแบบพลวัต โมดลูบน

เซริฟ์เวอร ์การตดิตอ่เชือ่มโยงกับฐานขอ้มลู วธิกีารจัดตัง้เว็บไซต ์ การปรับแตง่ประสทิธภิาพและความปลอดภัยใน

การใชง้าน วธิกีารบ ารุงรักษาเว็บไซต ์และวธิกีารบรหิารเว็บไซตก์ารเขยีนโปรแกรมฝ่ังของเบราวเ์ซอรแ์ละฝ่ังของ

เซริฟ์เวอร ์

99421 การโปรแกรมเชงิวตัถ ุ (6 หนว่ยกติ) 

 Object Oriented Programming 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหส้ามารถน าความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการโปรแกรมเชงิวัตถุไปประยุกต์ใชใ้นการเขียน      

  โปรแกรมพืน้ฐานและขัน้สงูได ้

 2. เพือ่ใหส้ามารถเรยีนรูรู้ปแบบและปัญหาของโปรแกรมตา่งๆ ในปัจจบุนั 

 3. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาทกัษะกระบวนการคดิและเทคนคิตา่งๆ ในการเขยีนโปรแกรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับการโปรแกรมเชงิวัตถุ การโปรแกรมดา้นโครงสรา้งขอ้มูล และอัลกอรธิมึ การท างานกับ

ไฟล์ขอ้มูล การจัดการขอ้ผิดพลาด การโปรแกรมแบบเทรด การโปรแกรมทางดา้นกราฟิก การออกแบบและ

โปรแกรมในสว่นการตดิตอ่กบัผูใ้ช ้การโปรแกรมดา้นระบบเครอืขา่ย และฐานขอ้มลู ตลอดจนกรณีศกึษา 

99422 การโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณเ์คลือ่นที ่ (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Programming on Mobile 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหส้ามารถน าความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการโปรแกรมเชงิวัตถุไปประยุกต์ใชใ้นการเขียน      

  โปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที ่

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหาและรูปแบบของโปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที ่

 3. เพื่อใหส้ามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและเทคนิคต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมประยุกต์       

  บนอปุกรณ์เคลือ่นที ่

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการพัฒนาโปรแกรมบนอปุกรณ์เคลือ่นที ่โครงสรา้งพืน้ฐานของอปุกรณ์เคลือ่นที ่ 

แพลตฟอรม์ของอปุกรณ์เคลือ่นที ่การจัดเก็บขอ้มูลของอปุกรณ์เคลือ่นที ่การจัดการต าแหน่งของอปุกรณ์เคลือ่นที ่

เครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชบ้นอุปกรณ์เคลื่อนที ่        

การพัฒนาแอพพลเิคชนับนระบบปฏบิัตกิารอปุกรณ์เคลือ่นที ่การประเมนิแอพพลเิคชนัและเบราวเ์ซอรบ์นอปุกรณ์

เคลือ่นที ่กรณีศกึษาการพัฒนาแอพพลเิคชนับนระบบปฏบิตักิารอปุกรณ์เคลือ่นที ่
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99429 ประสบการณว์ชิาชพีวทิยาการคอมพวิเตอร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Computer Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหส้ามารถประยุกตห์ลักการ ทฤษฎ ีและเทคนิคต่างๆ ดา้นวทิยาการคอมพวิเตอร์ในทางปฏบิัติ

  ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวางแผนและประสานงานในดา้นวทิยาการคอมพวิเตอรไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความสามารถในการวเิคราะหปั์ญหาและการตัดสนิใจในวชิาชพีวทิยาการคอมพวิเตอร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยกุตห์ลักการ ทฤษฎ ีและเทคนคิตา่งๆ ดา้นวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยุกต ์การใชก้รณีศกึษาและ

สถานการณ์จ าลองในการจัดท าโครงการ วางแผนและประสานงานในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

ตลอดจนวิเคราะห์และการแกปั้ญหา การประยุกต์ว ิทยาการคอมพิวเตอร์ในกรณีศึกษา การก าหนดปัจจัย          

แห่งความส าเร็จในการประยุกตว์ทิยาการคอมพวิเตอร ์การท าความเขา้ใจถงึศักยภาพและผลกระทบของวทิยาการ

คอมพวิเตอรท์ีม่ตีอ่องคก์ารและสงัคม จรรยาวชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ความรูเ้กีย่วกับกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
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