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การ์ทำางานและชีวิิตปิร์ะจุำาวิันได้อย่างมีปิร์ะสิทธิภัาพิยิ�งขึ�น

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี หวิังเปิ็นอย่างยิ�งวิ่า การ์ศึกษาตลอดหลักสูตร์จุนสำาเร์็จุ 

การ์ศกึษานั�นจุะชว่ิยใหน้กัศกึษาไดร้์บััควิามร์ู ้ควิามเขา้ใจุ และเพิิ�มพินูทกัษะตามเจุตนาร์มณข์องนกัศกึษา 

และสาขาวิิชาฯ ที�ได้ตั�งไวิ้ เพิ่�อนักศึกษาจุะได้เปิ็นกำาลังสำาคัญในการ์พิัฒนาปิร์ะเทศชาติให้มีควิามเจุร์ิญ

ก้าวิหน้าทัดเทียมกับันานาอาร์ยปิร์ะเทศส่บัไปิ

 

 (อาจารย์ ดร.สิทธิชัย  รัชยศโยธิน)

 ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีี
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.	 หลักการและเหตุผล
ปิจัุจุบุันัเปิน็ที�ยอมร์บัักนัวิา่วิทิยาศาสตร์แ์ละเทคโนโลยมีบีัทบัาทอยา่งมากตอ่การ์พิฒันาเศร์ษฐกจิุ

อุตสาหกร์ร์ม เกษตร์กร์ร์ม พิาณิชยกร์ร์ม การ์ส่�อสาร์และโทร์คมนาคมของปิร์ะเทศ ดังนั�นการ์ขาดแคลน

บัคุลากร์ที�มคีวิามร์ูท้างดา้นวิทิยาศาสตร์แ์ละเทคโนโลยยีอ่มเปิน็อปุิสร์ร์คตอ่การ์พิฒันาปิร์ะเทศเปิน็อยา่งยิ�ง 

ดังจุะเห็นได้วิ่าปิร์ะเทศที�พิัฒนาแล้วินั�นมีควิามก้าวิหน้าทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีเปิ็นอย่างมาก 

เพิ่�อตอบัสนองต่อควิามต้องการ์ของสังคมและเพิ่�อให้สอดคล้องกับัแผนพิัฒนาเศร์ษฐกิจุและสังคม 

แห่งชาติ ตลอดจุนช่วิยบัร์ร์เทาปิัญหาจุำานวินบัุคลากร์ทางด้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีที�สถาบััน

อุดมศึกษาต่างๆ ในปิร์ะเทศผลิตขึ�นมาในแต่ละปิีไม่เพิียงพิอต่อการ์พิัฒนาอุตสาหกร์ร์มของปิร์ะเทศที�

เจุร์ญิขึ�นอยา่งร์วิดเร์ว็ิ ดงันั�น จุงึมคีวิามจุำาเปิน็ที�จุะตอ้งเร์ง่ร์ดัใหม้กีาร์พิฒันากำาลงัคนทางวิทิยาศาสตร์แ์ละ

เทคโนโลยีโดยเร์็วิ การ์เปิิดสอนสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีในมหาวิิทยาลัยสุโขทัยธร์ร์มาธิร์าช 

จุึงเปิ็นการ์เปิิดโอกาสให้แก่ปิร์ะชาชนทั�วิไปิทั�งที�มีงานทำาอยู่แล้วิและที�ยังไม่มีงานทำาได้เพิิ�มพิูนควิามร์ู้ 

ทักษะ และพิัฒนาตนเองในร์ะยะเวิลาอันสั�น ซึ่ึ�งจุะเปิ็นการ์แก้ปิัญหาของปิร์ะเทศได้ในส่วินร์วิมอย่างมี

ปิร์ะสิทธิภัาพิที�สุด

หลักสูตร์ต่างๆ ของสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีที�เปิิดสอนมหาวิิทยาลัยสุโขทัยธร์ร์มาธิร์าช 

และสำานกังานปิลดักร์ะทร์วิงการ์อดุมศกึษา วิทิยาศาสตร์ ์วิจิุยัและนวิตักร์ร์ม (เดมิช่�อ สำานกังานคณะกร์ร์มการ์

การ์อุดมศึกษา) ได้พิิจุาร์ณาอนุมัติ/ควิามสอดคล้องของหลักสูตร์แล้วิ ดังนี�

หลักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต แขนงวิิชาเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ (หลักสูตร์ปิร์ับัปิร์ุง 

พิ.ศ. 2560) สำานกังานคณะกร์ร์มการ์การ์อดุมศกึษาใหค้วิามเหน็ชอบัแลว้ิเม่�อวินัที� 22 มกร์าคม พิ.ศ. 2561

หลักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต แขนงวิิชาเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม (หลักสูตร์ปิร์ับัปิร์ุง พิ.ศ. 2564) 

สภัามหาวิิทยาลัยสุโขทัยธร์ร์มาธิร์าชพิิจุาร์ณาอนุมัติแล้วิเม่�อวิันที� 29 ตุลาคม พิ.ศ. 2563 ปิัจุจุุบััน 

อยู่ร์ะหวิ่างการ์พิิจุาร์ณาควิามสอดคล้องของหลักสูตร์จุากสำานักงานปิลัดกร์ะทร์วิงการ์อุดมศึกษา

วิิทยาศาสตร์์วิิจุัยและนวิัตกร์ร์ม

หลกัสตูร์ปิร์ะกาศนยีบัตัร์การ์โปิร์แกร์มคอมพิวิิเตอร์ ์(หลกัสตูร์ใหม ่พิ.ศ. 2563) สภัามหาวิทิยาลยั

สุโขทัยธร์ร์มาธิร์าชพิิจุาร์ณาอนุมัติแล้วิเม่�อวิันที� 27 มิถุนายน พิ.ศ. 2562

หลักสูตร์ปิร์ะกาศนียบััตร์เทคโนโลยีผลิตภััณฑิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์ (หลักสูตร์ใหม่ พิ.ศ. 2563)  

สภัามหาวิิทยาลัยสุโขทัยธร์ร์มาธิร์าชพิิจุาร์ณาอนุมัติแล้วิเม่�อวิันที� 25 เมษายน พิ.ศ. 2562
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2.		วัตถุประสงค์
2.1วัตถุประสงค์ทั่วไป

1)  เพิ่�อผลติบัณัฑิติดา้นวิทิยาศาสตร์แ์ละเทคโนโลยใีหม้คีณุภัาพิเปิน็ที�ตอ้งการ์และยอมร์บัั

ของสังคม

2)  เพิ่�อพิัฒนาร์ะบับัการ์เร์ียนการ์สอนทางไกลด้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีให้มี

ปิร์ะสิทธิภัาพิมากขึ�น

3)  เพิ่�อพิัฒนาคณาจุาร์ย์ให้มีควิามเปิ็นเลิศทางด้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

4)  เพิ่�อให้บัร์ิการ์วิิชาการ์ทางด้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีแก่สังคม

5)  เพิ่�อส่งเสร์ิมและสนับัสนุนการ์พิัฒนาคุณธร์ร์มและจุร์ิยธร์ร์มให้เกิดขึ�นแก่บััณฑิิต

2.2วัตถุประสงค์เฉพาะ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวิัตถุปิร์ะสงค ์

เพิ่�อผลิตบััณฑิิตให้มีคุณลักษณะที�พิึงปิร์ะสงค์ดังนี�ี�

1)  มีควิามคิด วิิเคร์าะห์อย่างเปิ็นร์ะบับั 

2)  ใช้ควิามร์ู้ที�ได้ร์ับัจุากการ์ศึกษาเล่าเรี์ยนเพิ่�อพิิจุาร์ณา แสวิงหา และเสนอแนะแนวิทาง 

ในการ์แก้ปิัญหาหร์่อทางเล่อกที�เหมาะสม ทั�งทางด้านวิิชาการ์และวิิชาชีพิโดยการ์แสดงออกซึ่ึ�งภัาวิะผู้นำา

3)  นำาควิามร์ู้ที�ได้ร์ับัไปิปิร์ะยุกต์ใช้ในการ์ปิฏิบััติงานหร์่อการ์ปิร์ะกอบัอาชีพิได้อย่างมีปิร์ะสิทธิภัาพิ

4)  ติดตามควิามก้าวิหน้าของเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์อยู่เสมอ เพิ่�อเพิิ�มพิูน 

ควิามร์ู้ ทักษะ และควิามเข้าใจุ ให้ทันต่อควิามก้าวิหน้าของเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

5)  มีควิามคิดร์ิเร์ิ�มสร์้างสร์ร์ค์และสามาร์ถนำาควิามรู์้ที�ได้ไปิพิัฒนาต่อยอดให้ทันต่อ 

การ์เปิลี�ยนแปิลงของเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ และสามาร์ถศึกษาต่อในร์ะดับัที�สูงขึ�น

6)  มีคุณธร์ร์ม จุร์ิยธร์ร์ม และเจุตคติที�ดีต่อวิิชาชีพิ และมีควิามร์ับัผิดชอบัต่อตนเองและสังคม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีวิัตถุปิร์ะสงค์เพิ่�อ 

ผลิตบััณฑิิตให้มีคุณลักษณะที�พิึงปิร์ะสงค์ดังนี�

1) มีควิามร์ู้ควิามสามาร์ถทางวิิชาการ์เกี�ยวิกับัเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์มและทักษะทาง 

วิิชาชีพิด้านเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

2) มีควิามสามาถในการ์เพิิ�มพิูนและจุัดการ์ควิามร์ู้ให้แก่บัุคลากร์ทางด้านเทคโนโลยี

อุตสาหกร์ร์มและองค์กร์ที�เกี�ยวิข้องของปิร์ะเทศ

3) มคีวิามสามาร์ถคดิ วิเิคร์าะห ์และแกป้ิญัหาในวิชิาชพีิอยา่งเปิน็ร์ะบับั โดยใชก้ร์ะบัวินการ์ 

ทางวิิทยาศาสตร์์

4) มคีวิามสามาร์ถในการ์แสวิงหาควิามรู์ ้และเทคนคิวิธิกีาร์ใหม่ๆ  เพิ่�อนำามาพัิฒนาตนเอง

และงานที�ร์ับัผิดชอบัอย่างต่อเน่�อง

5) มีควิามคิดร์ิเร์ิ�ม มีภัาวิะผู้นำา และสามาร์ถทำางานร์่วิมกับัผู้อ่�นได้อย่างมีปิร์ะสิทธิภัาพิ

6) มีทักษะในการ์ส่�อสาร์และใช้เทคโนโลยีสาร์สนเทศในการ์ปิฏิบััติงานได้อย่างเหมาะสม

7) มีคุณธร์ร์ม จุร์ิยธร์ร์ม และควิามร์ับัผิดชอบัต่อสังคมตามจุร์ร์ยาบัร์ร์ณวิิชาชีพิ
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หลักสูตรประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีวิัตถุปิร์ะสงค์ดังนี� 

1) เพิ่�อให้ควิามร์ู้เกี�ยวิกับัการ์เขียนโปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์แก่บัุคคลทั�วิไปิ

2) เพิ่�อให้ผู้เร์ียนสามาร์ถนำาควิามร์ู้ที�ได้ร์ับัไปิปิร์ะยุกต์ในการ์ปิฏิบััติงานหร์่อการ์ปิร์ะกอบั

อาชีพิได้อย่างมีปิร์ะสิทธิภัาพิ

3) เพิ่�อให้ผู้เร์ียนมีควิามคิดร์ิเร์ิ�มสร์้างสร์ร์ค์ และสามาร์ถนำาควิามร์ู้ที�ได้ร์ับัไปิพิัฒนาต่อยอด 

ใหท้นัตอ่การ์เปิลี�ยนแปิลงของเทคโนโลยสีาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ และสามาร์ถศกึษาตอ่ในร์ะดบััที�สงูขึ�น

4) เพิ่�อให้ผู้เร์ียนมีคุณธร์ร์ม จุร์ิยธร์ร์ม และเจุตคติที�ดีต่อวิิชาชีพิ และมีควิามร์ับัผิดชอบั 

ต่อตนเองและสังคม

หลักสูตรประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มีวิัตถุปิร์ะสงค์ดังนี� 

1) เพิ่�อเพิิ�มพิูนควิามร์ู้ของผู้เร์ียนด้านเทคโนโลยีผลิตภััณฑิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์ให้ทันต่อ 

การ์เปิลี�ยนแปิลงของโลก

2) เพิ่�อพิฒันาทกัษะของผูเ้ร์ยีนดา้นการ์ออกแบับัผลติภัณัฑิแ์ละบัร์ร์จุภุัณัฑิ ์และกร์ะบัวิน 

การ์ผลิต

3) เพิ่�อให้ผู้เร์ียนได้นำาไปิปิร์ะยุกต์ใช้ในการ์ปิฏิบััติงานหร์่อการ์ปิร์ะกอบัอาชีพิได้อย่างมี 

ปิร์ะสิทธิภัาพิ

4) เพิ่�อนำาชดุวิชิาในหลกัสตูร์ปิร์ะกาศนยีบัตัร์โอนเขา้หลกัสตูร์ร์ะดบััปิร์ญิญาตร์ใีนแขนงวิชิา 

เทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มหาวิิทยาลัยสุโขทัยธร์ร์มาธิร์าช ได้

3.		คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิิทยาลัยสุโขทัยธร์ร์มาธิร์าช ได้แต่งตั�งผู้ทร์งคุณวิุฒิจุากสถาบัันอุดมศึกษาและหน่วิยงาน

ต่างๆ เปิ็นกร์ร์มการ์ที�ปิร์ึกษาปิร์ะจุำาสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีเพิ่�อทำาหน้าที�พิิจุาร์ณาเสนอ

ควิามเห็นเกี�ยวิกับัมาตร์ฐานการ์ศึกษา การ์พิัฒนาหลักสูตร์การ์สอน การ์วิัดผลและบัร์ิการ์ทางวิิชาการ์ 

ในสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ดังมีร์ายนามต่อไปินี�

1)  ศาสตร์าจุาร์ย์ศักดา  ศิร์ิพิันธุ์ ปิร์ะธานกร์ร์มการ์ 

2)  ร์องศาสตร์าจุาร์ย์ ดร์.คร์ร์ชิต  มาลัยวิงศ์ กร์ร์มการ์

3)  ร์องศาสตร์าจุาร์ย์ ดร์.ศุภัมิตร์  จุิตตะยโศธร์ กร์ร์มการ์

4)  อาจุาร์ย์ ดร์.มนู  อร์ดีดลเชษฐ์ กร์ร์มการ์ 

 5)  อาจุาร์ย์วิิเทียน  นิลดำา กร์ร์มการ์ 

 6)  ปิร์ะธานกร์ร์มการ์ปิร์ะจุำาสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี เลขานุการ์

 (อาจุาร์ย์ ดร์.สิทธิชัย  ร์ัชยศโยธิน)

7)  ร์องปิร์ะธานกร์ร์มการ์ปิร์ะจุำาสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี  ผู้ช่วิยเลขานุการ์

 (ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ ดร์.ธนกฤต  โชติภัาวิร์ิศ)
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4.	 คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
มหาวิิทยาลัยสุโขทัยธร์ร์มาธิร์าช ได้แต่งตั�งคณะกร์ร์มการ์ปิร์ะจุำาสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และ 

เทคโนโลยีเพิ่�อทำาหน้าที�พิิจุาร์ณาดำาเนินงานด้านบัร์ิหาร์และวิิชาการ์ของสาขาวิิชา และปิฏิบััติหน้าที�อ่�น 

ตามที�สภัามหาวิิทยาลัยหร์่อสภัาวิิชาการ์มอบัหมาย ดังมีร์ายนามต่อไปินี�

1)   อาจุาร์ย์ ดร์.สิทธิชัย  ร์ัชยศโยธิน ปิร์ะธานกร์ร์มการ์

2) ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ ดร์.ธนกฤต  โชติภัาวิร์ิศ ร์องปิร์ะธานกร์ร์มการ์

3) ร์องศาสตร์าจุาร์ย์ ดร์.สุภัาวิดี  ธีร์ธร์ร์มากร์ กร์ร์มการ์

4) ร์องศาสตร์าจุาร์ย์ณัฐพิร์  เห็นเจุร์ิญเลิศ กร์ร์มการ์

5) ร์องศาสตร์าจุาร์ย์ทัศนีย์วิร์ร์ณ์  ศร์ีปิร์ะดิษฐ์ กร์ร์มการ์

6) ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ ดร์.บัุญชัย  วิลีธร์ชีพิสวิัสดิ์   กร์ร์มการ์

7) ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ภัิร์มย์  คงเลิศ   กร์ร์มการ์

8) เลขานุการ์คณะกร์ร์มการ์ปิร์ะจุำาสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี   เลขานุการ์

9) หัวิหน้างานเลขานุการ์กิจุปิร์ะจุำาสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ผู้ช่วิยเลขานุการ์

 (นางร์ุจุาภัา  ร์วิยนิร์ันดร์)

5.	 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5.1หลักสูตรแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ฐากร์  พิฤกษวิันปิร์ะสุต, ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ วิท.บั., วิท.ม. (สถิติปิร์ะยุกต์) 

 สถาบัันบััณฑิิตพิัฒนบัร์ิหาร์ศาสตร์์

ณัฏฐพิร์  พิิมพิายน, ร์องศาสตร์าจุาร์ย์ วิท.บั., พิบั.ม. (คอมพิิวิเตอร์์) 

 สถาบัันบััณฑิิตพิัฒนบัร์ิหาร์ศาสตร์์

ทัศนีย์วิร์ร์ณ์  ศร์ีปิร์ะดิษฐ์, ร์องศาสตร์าจุาร์ย์ บัธ.บั., ค.บั., วิท.ม. (วิิทยาการ์คอมพิิวิเตอร์์)

 มหาวิิทยาลัยร์ังสิต

พิิมผกา  ปิร์ะเสร์ิฐศิลปิ์, ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ ดร์. วิท.บั., วิท.ม. (เทคโนโลยีสาร์สนเทศ),

 M.S., Ph.D. (Information Systems and Technology)

 Claremont Graduate University

ภัิร์มย์  คงเลิศ, ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ วิศ.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มคอมพิิวิเตอร์์) 

 มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีพิร์ะจุอมเกล้าธนบัุร์ี

อร์วิร์ร์ณ  จุิตตะกาญจุน์, อาจุาร์ย์ วิท.บั., วิท.ม. (เทคโนโลยีสาร์สนเทศ)

 สถาบัันเทคโนโลยพีิร์ะจุอมเกลา้เจุ้าคุณทหาร์ลาดกร์ะบังั
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5.2หลักสูตรแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กร์ร์ณิการ์์  ยิ�มนาค, อาจุาร์ย์ วิท.บั., วิท.ม. (เทคโนโลยีการ์บัร์ร์จุุ) 

 มหาวิิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์์

จุีร์านุช  บัุดดีจุีน, ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ ดร์. วิท.บั., วิศ.ม. (การ์พิัฒนางานอุตสาหกร์ร์ม),

 วิศ.ด. (วิิศวิกร์ร์มอุตสาหการ์)

 มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีพิร์ะจุอมเกล้าพิร์ะนคร์เหน่อ

ชูตร์ะกูล  ศิร์ิไพิบัูลย์, อาจุาร์ย์ วิศ.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มเคร์่�องกล)

 มหาวิิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์์

ธนกฤต  โชติภัาวิร์ิศ, ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ ดร์. วิศ.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มโลหการ์), 

 Ph.D. (Nanoscience and Technology) 

 จุุฬาลงกร์ณ์มหาวิิทยาลัย

บัุญชัย  วิลีธร์ชีพิสวิัสดิ์, ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ ดร์. วิท.บั., M.S. (Graphic Arts System),

 วิท.ด. (เทคโนโลยีทางภัาพิ) 

 จุุฬาลงกร์ณ์มหาวิิทยาลัย

สิทธิชัย  ร์ัชยศโยธิน, อาจุาร์ย์ ดร์. วิศ.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มเคร์่�องกล),  

 M.Sc. (Mechanical and Manufacturing Engineering),

 Ph.D. (Mechanical Engineering) 

 University of Manchester

5.3หลักสูตรประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

กชกร์  ณ นคร์พินม, ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ ศษ.บั., วิท.ม. (วิิทยาการ์คณนา) 

 จุุฬาลงกร์ณ์มหาวิิทยาลัย

ณัฏฐพิร์  พิิมพิายน, ร์องศาสตร์าจุาร์ย์ วิท.บั., พิบั.ม. (คอมพิิวิเตอร์์) 

 สถาบัันบััณฑิิตพิัฒนบัร์ิหาร์ศาสตร์์

ทัศนีย์วิร์ร์ณ์  ศร์ีปิร์ะดิษฐ์, ร์องศาสตร์าจุาร์ย์ บัธ.บั., ค.บั., วิท.ม. (วิิทยาการ์คอมพิิวิเตอร์์) 

 มหาวิิทยาลัยร์ังสิต

พิิมผกา  ปิร์ะเสร์ิฐศิลปิ์, ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ ดร์. วิท.บั., วิท.ม. (เทคโนโลยีสาร์สนเทศ),

 M.S., Ph.D. (Information Systems and Technology)  

 Claremont Graduate University

ภัิร์มย์  คงเลิศ, ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ วิศ.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มคอมพิิวิเตอร์์) 

 มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีพิร์ะจุอมเกล้าธนบัุร์ี
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5.4หลักสูตรประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

จุีร์านุช  บัุดดีจุีน, ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ ดร์. วิท.บั., วิศ.ม. (การ์พิัฒนางานอุตสาหกร์ร์ม),

 วิศ.ด. (วิิศวิกร์ร์มอุตสาหการ์)

 มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีพิร์ะจุอมเกล้าพิร์ะนคร์เหน่อ

ธนกฤต  โชติภัาวิร์ิศ, ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ ดร์. วิศ.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มโลหการ์),

 Ph.D. (Nanoscience and Technology)

 จุุฬาลงกร์ณ์มหาวิิทยาลัย

บัุญชัย  วิลีธร์ชีพิสวิัสดิ์, ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ ดร์. วิท.บั., M.S. (Graphic Arts System),

 วิท.ด. (เทคโนโลยีทางภัาพิ) จุุฬาลงกร์ณ์มหาวิิทยาลัย

สิทธิชัย  ร์ัชยศโยธิน, อาจุาร์ย์ ดร์. วิศ.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มเคร์่�องกล),  

 M.Sc. (Mechanical and Manufacturing Engineering),

  Ph.D. (Mechanical Engineering) 

 University of Manchester 

อิทธิเดช  มูลมั�งมี, ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ วิศ.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มเคร์่�องกล)

 มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีพิร์ะจุอมเกล้าธนบัุร์ี

6.	 คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
กชกร์  ณ นคร์พินม, ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ ศษ.บั., วิท.ม. (วิิทยาการ์คณนา) 

 จุุฬาลงกร์ณ์มหาวิิทยาลัย

กร์ร์ณิการ์์  ยิ�มนาค, อาจุาร์ย์ วิท.บั., วิท.ม. (เทคโนโลยีการ์บัร์ร์จุุ) 

 มหาวิิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์์

ขจุิตพิร์ร์ณ  กฤตพิลวิิมาน, ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ ดร์. วิศ.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มไฟฟ้า), 

 Ph.D. (Electronic Engineering) 

 University of Surrey

จุีร์านุช  บัุดดีจุีน, ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ ดร์. วิท.บั., วิศ.ม. (การ์พิัฒนางานอุตสาหกร์ร์ม),

 วิศ.ด. (วิิศวิกร์ร์มอุตสาหการ์)

 มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีพิร์ะจุอมเกล้าพิร์ะนคร์เหน่อ

ฐากร์  พิฤกษวิันปิร์ะสุต, ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ วิท.บั., วิท.ม. (สถิติปิร์ะยุกต์) 

 สถาบัันบััณฑิิตพิัฒนบัร์ิหาร์ศาสตร์์

ณัฐพิร์  เห็นเจุร์ิญเลิศ, ร์องศาสตร์าจุาร์ย์ วิท.บั., พิบั.ม. (คอมพิิวิเตอร์์)

 สถาบัันบััณฑิิตพิัฒนบัร์ิหาร์ศาสตร์์
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ณัฐเศร์ษฐ์  หมวิดทองอ่อน, อาจุาร์ย์ ดร์. วิศ.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มโทร์คมนาคม), 

 วิศ.ด. (วิิศวิกร์ร์มไฟฟ้า) สถาบัันเทคโนโลยี

 พิร์ะจุอมเกล้าเจุ้าคุณทหาร์ลาดกร์ะบััง

เตชค์ฐสิณปิ์  เพิียซึ่้าย, อาจุาร์ย์ ดร์. วิศ.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มไฟฟ้า),

 ปิร์.ด. (วิิศวิกร์ร์มไฟฟ้าและคอมพิิวิเตอร์์)

 มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีพิร์ะจุอมเกล้าธนบัุร์ีี

ทัศนีย์วิร์ร์ณ์  ศร์ีปิร์ะดิษฐ์, ร์องศาสตร์าจุาร์ย์ บัธ.บั., ค.บั., วิท.ม. (วิิทยาการ์คอมพิิวิเตอร์์)

 มหาวิิทยาลัยร์ังสิต

ธนกฤต  โชติภัาวิร์ิศ, ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ ดร์. วิศ.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มโลหการ์), 

 Ph.D. (Nanoscience and Technology)

 จุุฬาลงกร์ณ์มหาวิิทยาลัย

ธันยธร์  ฟองสถิตย์กุล, อาจุาร์ย์ วิศ.บั., M.Eng. (Industrial and Manufacturing

 Engineering) Asian Institute of Technology

บัุญชัย  วิลีธร์ชีพิสวิัสดิ์, ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ ดร์. วิท.บั., M.S. (Graphic Arts System),

 วิท.ด. (เทคโนโลยีทางภัาพิ) จุุฬาลงกร์ณ์มหาวิิทยาลัย

ปิิยพิร์  นุร์าร์ักษ์, ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ วิศ.บั., M.Sc. (Electrical Engineering)   

 University of Massachusetts Lowell

ผกามาศ  ผจุญแกล้วิ, ร์องศาสตร์าจุาร์ย์ วิท.บั., M.Phil. (Printing Technology) 

 West Herts College

พิิมผกา  ปิร์ะเสร์ิฐศิลปิ์, ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ ดร์. วิท.บั., วิท.ม. (เทคโนโลยีสาร์สนเทศ),

 M.S., Ph.D. (Information Systems and Technology)

 Claremont Graduate University

ภัิร์มย์  คงเลิศ, ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ วิศ.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มคอมพิิวิเตอร์์)

 มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีพิร์ะจุอมเกล้าธนบัุร์ี

ภัูมิ  เจุ่อศิร์ิภัักดี, ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ B.Eng., M.Sc. (Electromechanical Engineering),

 M.Sc. (Manufacturing Engineering and Management)

 The University of Nottingham

วิร์ัญญา  ปิุณณวิัฒน์, ร์องศาสตร์าจุาร์ย์ ดร์. บัธ.บั., วิท.ม. (เทคโนโลยีการ์จุัดการ์ร์ะบับัสาร์สนเทศ),

 Ph.D. (Information System) University of the West 

วิฤษาย์  ร์่มสายหยุด, ร์องศาสตร์าจุาร์ย์ ดร์. วิท.บั., วิท.ม., ปิร์.ด. (เทคโนโลยีสาร์สนเทศ)

 มหาวิิทยาลัยสยาม

แวิวิบัุญ  แย้มแสงสังข์, อาจุาร์ย์ ดร์. วิท.บั., วิท.ม. (เคมีปิร์ะยุกต์), Ph.D. (Environmental 

 Technology) The Joint Graduate School of 

 Energy and Environment
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ศร์ันย์  นาคถนอม, อาจุาร์ย์ ดร์. วิท.บั., วิศ.ม. (เทคโนโลยีการ์บัันทึกข้อมูล), 

 ปิร์.ด. (เทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์เพิ่�อการ์ศึกษา)

 มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีพิร์ะจุอมเกล้าพิร์ะนคร์เหน่อ

ศร์ีสิทธิ์  เจุียร์บัุตร์, ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ ดร์. วิศ.บั., ส.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มอุตสาหการ์),

 Ph.D. (Engineering Sciences)

 University of Southampton

สิทธิชัย  ร์ัชยศโยธิน, อาจุาร์ย์ ดร์. วิศ.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มเคร์่�องกล),  

 M.Sc. (Mechanical and Manufacturing Engineering), 

 Ph.D. (Mechanical Engineering)

 University of Manchester

สุภัาวิดี  ธีร์ธร์ร์มากร์, ร์องศาสตร์าจุาร์ย์ ดร์. วิท.บั., M.Sc. (Packaging), วิท.ด. (เทคโนโลยีทางภัาพิ) 

 จุุฬาลงกร์ณ์มหาวิิทยาลัย

อิทธิเดช  มูลมั�งมี, ผู้ช่วิยศาสตร์าจุาร์ย์ วิท.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มเคร์่�องกล) 

 มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีพิร์ะจุอมเกล้าธนบัุร์ี

 

7.		คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา
ชูตร์ะกูล  ศิร์ิไพิบัูลย์, อาจุาร์ย์ วิศ.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มเคร์่�องกล) 

 มหาวิิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์์

ณัฏฐพิร์  พิิมพิายน, ร์องศาสตร์าจุาร์ย์ วิท.บั., พิบั.ม. (คอมพิิวิเตอร์์)

 สถาบัันบััณฑิิตพิัฒนบัร์ิหาร์ศาสตร์์

อร์วิร์ร์ณ  จุิตตะกาญจุน์, อาจุาร์ย์ วิท.บั., วิท.ม. (เทคโนโลยีสาร์สนเทศ)

 สถาบัันเทคโนโลยีพิร์ะจุอมเกล้าเจุ้าคุณทหาร์ลาดกร์ะบััง

นอกจุากนี� มหาวิทิยาลยัไดเ้ชญิคณาจุาร์ยแ์ละผูท้ร์งคณุวิฒุจิุากสถาบันัการ์ศกึษาและหนว่ิยงาน 

อ่�นๆ อีกเปิ็นจุำานวินมากมาเปิ็นกร์ร์มการ์กลุ่มผลิต/ปิร์ับัปิร์ุง และผู้ร์่วิมผลิต/ปิร์ับัปิร์ุงเอกสาร์การ์สอน 

ซึ่ึ�งร์ายนามของผู้ทร์งคุณวิุฒิเหล่านี�มีปิร์ากฏในเอกสาร์การ์สอนที�ท่านได้ผลิต/ปิร์ับัปิร์ุง
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8.		หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี เปิิดสอน 2 ร์ะดับั ค่อ

8.1ระดับปริญญาตรี2หลักสูตร

 v	 หลกัสตูร์วิทิยาศาสตร์บัณัฑิติ แขนงวิชิาเทคโนโลยสีาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ ปิร์ะกอบัดว้ิย  

2 วิิชาเอก ค่อ

  ❏ วิิชาเอกการ์จุัดการ์เทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

  ❏ วิิชาเอกวิิทยาการ์คอมพิิวิเตอร์์

 v	 หลักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต แขนงวิิชาเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม ปิร์ะกอบัด้วิย 2 วิิชาเอก 

ค่อ

   ❏ วิิชาเอกเทคโนโลยีวิิศวิกร์ร์มการ์ผลิตและการ์จุัดการ์ 

   ❏ วิิชาเอกเทคโนโลยีบัร์ร์จุุภััณฑิ์และการ์จุัดการ์ผลิตภััณฑิ์

8.2ระดับประกาศนียบัตร2หลักสูตร

 v	 หลักสูตร์ปิร์ะกาศนียบััตร์การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์ ปิร์ะกอบัด้วิย 2 กลุ่มวิิชา ค่อ

   ❏ กลุ่มวิิชาการ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์ทั�วิไปิ 

   ❏ กลุ่มวิิชาการ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์บันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที�

 v	 หลักสูตร์ปิร์ะกาศนียบััตร์เทคโนโลยีผลิตภััณฑิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์

 

9.		คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
9.1 นักศึกษาทุกคนควิร์เล่อกศึกษาชุดวิิชาตามแนวิทางการ์จุัดโปิร์แกร์มการ์ศึกษาที�ร์ะบัุตาม 

หลักสูตร์หร์่อวิิชาเอกของตนในแต่ละภัาคการ์ศึกษา โดยอาจุศึกษาทุกชุดวิิชาที�กำาหนดหร์่อจุะเล่อกศึกษา 

เพิยีงบัางชดุวิชิากไ็ด ้ทั�งนี� ควิร์เลอ่กศกึษาชดุวิชิาในหมวิดวิชิาศกึษาทั�วิไปิ หมวิดวิชิาเฉพิาะ (ชดุวิชิาบังัคบัั)  

ก่อนแล้วิจุึงศึกษาหมวิดวิิชาเฉพิาะ (ชุดวิิชาเล่อก) และหมวิดวิิชาเล่อกเสร์ีในภัายหลัง

9.2 ชุดวิิชาปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ ชุดวิิชาปิร์ะสบัการ์ณ์ 

วิิชาชีพิวิิทยาการ์คอมพิิวิเตอร์์ ชุดวิิชาปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยีวิิศวิกร์ร์มการ์ผลิตและการ์จุัดการ์ 

ชดุวิชิาปิร์ะสบัการ์ณว์ิชิาชพีิเทคโนโลยบีัร์ร์จุภุัณัฑิแ์ละการ์จุดัการ์ผลติภัณัฑิ ์นกัศกึษาตอ้งลงทะเบัยีนเร์ยีน

เม่�อเหล่อไม่เกิน 3 ชุดวิิชาสุดท้ายของหลักสูตร์

9.3 นักศึกษาสามาร์ถลงทะเบัียนเร์ียนในแต่ละภัาคการ์ศึกษาปิกติได้อย่างน้อย 1 ชุดวิิชา  

แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิิชา ส่วินภัาคการ์ศึกษาพิิเศษให้ลงทะเบัียนเร์ียนได้ไม่เกิน 1 ชุดวิิชา และชุดวิชาที่มี

การฝึกปฏิบัติไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่ม

หมายเหตุ  * ข้อมูลอาจุมีการ์เปิลี�ยนแปิลง ทั�งนี� ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวิจุากเอกสาร์ปิร์ะชาสัมพิันธ์เวิ็บัไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลัย
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9.4 การเลือกแผนการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยกำาหนดแบ่งออกเป็น3แผนการศึกษา 

ดังนี�

 แผนการศึกษาก1จัดการศึกษารูปแบบเดิมโดยศึกษาด้วยตนเองและสอบปลายภาค  

(หน่วิยที� 1-15) เพิ่�อปิร์ะเมินผลการ์เร์ียนร์ู้เน่�อหาของชุดวิิชา 

 แผนการศึกษา ก2 จัดการศึกษาโดยใช้การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  

(แบัง่การ์สอบัออกเปิน็ 2 สว่ิน มกีาร์สอบักลางภัาคในหนว่ิยที� 1-7 และการ์สอบัปิลายภัาคในหนว่ิยที� 8-15) 

เพิ่�อปิร์ะเมินผลการ์เร์ียนร์ู้เน่�อหาของชุดวิิชา 

 แผนการศึกษาก3จัดการศึกษาแบบกิจกรรมร่วมเรียนรู้โดยมีกิจกรรมเสริมการเรียน

และใช้การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค (แบั่งการ์สอบัออกเปิ็น 2 ส่วิน มีการ์สอบักลางภัาค 

ในหน่วิยที� 1-7 และการ์สอบัปิลายภัาคในหน่วิยที� 8-15) เพิ่�อปิร์ะเมินผลการ์เร์ียนร์ู้เน่�อหาของชุดวิิชา

แผน

การ

ศึกษา

กิจกรรม

ร่วมเรียนรู้

(Blended

Learning)

สอบ

กลางภาค

กิจกรรม

ร่วมเรียนรู้

(Blended

Learning)

สอบ

ปลายภาค

สอบ

ซ่อม

แผน

ก1

หน่วยที่1-15

คาบัสอบัที� 1 

เวิลา 9.00-12.00 น.

คาบัสอบัที� 2 

เวิลา 13.30-16.30 น.

หน่วิยที� 

1-15

แผน

ก2

หน่วยที่1-7

คาบัสอบัที� 1  

เวิลา 8.30-10.00 น.

คาบัสอบัที� 2 

เวิลา 10.30-12.00 น.

คาบัสอบัที� 3 

เวิลา 13.00-14.30 น.

คาบัสอบัที� 4 

เวิลา 15.00-16.30 น.

หน่วยที่8-15

คาบัสอบัที� 1 

เวิลา 8.30-10.00 น.

คาบัสอบัที� 2 

เวิลา 10.30-12.00 น.

คาบัสอบัที� 3 

เวิลา 13.00-14.30 น.

คาบัสอบัที� 4 

เวิลา 15.00-16.30 น.

หน่วิยที� 

1-15
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แผน

การ

ศึกษา

กิจกรรม

ร่วมเรียนรู้

(Blended

Learning)

สอบ

กลางภาค

กิจกรรม

ร่วมเรียนรู้

(Blended

Learning)

สอบ

ปลายภาค

สอบ

ซ่อม

แผน

ก3

ช่วิงที� 1 

มีคะแนนเก็บั 

20 คะแนน

หน่วยที่1-7

คาบัสอบัที� 1 

เวิลา 8.30-10.00 น.

คาบัสอบัที� 2 

เวิลา 10.30-12.00 น.

คาบัสอบัที� 3 

เวิลา 13.00-14.30 น.

คาบัสอบัที� 4 

เวิลา 15.00-16.30 น.

ช่วิงที� 2 

มีคะแนนเก็บั 

20 คะแนน

หน่วยที่8-15

คาบัสอบัที� 1 

เวิลา 8.30-10.00 น.

คาบัสอบัที� 2 

เวิลา 10.30-12.00 น.

คาบัสอบัที� 3 

เวิลา 13.00-14.30 น.

คาบัสอบัที� 4 

เวิลา 15.00-16.30 น.

หน่วิยที� 

1-15

(สอบัถามข้อมูลเพิิ�มเติมได้ที�ศูนย์สาร์สนเทศ โทร์. 0 2504 7788)

 ข้อกำาหนดและเง่�อนไขการ์ลงทะเบัียนเร์ียน และการ์เล่อกแผนการ์ศึกษา

 1) นักศึกษาเล่อกแผนการ์ศึกษาของชุดวิิชาที�ลงทะเบัียนชุดวิิชาในภัาคการ์ศึกษานั�นแล้วิ 

จะไม่สามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาภายหลังได ้ จุนกวิ่าจุะลงทะเบัียนใหม่ในภัาคการ์ศึกษาถัดไปิ

 2) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษาตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัย

กำาหนดเท่านั้น หากพิ้นเวิลาที�กำาหนดให้เล่อกแผนการ์ศึกษาไปิแล้วิชุดวิิชาที�ลงทะเบัียนนั�นจุะถูกกำาหนด

ให้เปิ็นแผนการ์ศึกษา ก1

 3) กรณีนักศึกษาไม่แจ้งความประสงค์จะเลือกแผนการศึกษา ชุดวิิชาลงทะเบัียนนั�นจุะ

ถูกกำาหนดเปิ็นแผนการ์ศึกษา ก1

 4) กร์ณีที�นักศึกษาลงทะเบัียนเพิ่มชุดวิชาในช่วงที่พ้นระยะเวลาที่กำาหนดให้เลือก

แผนการศึกษาไปแล้วจะไม่สามารถเลือกแผนการศึกษาอื่นไดโ้ดยชุดวิิชาที�ลงทะเบัียนเพิิ�มชุดวิิชานั�น

จุะถูกกำาหนดให้เปิ็นแผนการ์ศึกษา ก1

 5) นักศึกษาปกติเท่านั้นจึงจะได้สิทธิเลือกแผนการศึกษา ก2 สำาหร์ับันักศึกษา

ลักษณะพิิเศษ นักศึกษาที�สอบัสนามสอบัต่างปิร์ะเทศ นักศึกษาที�เปิ็นผู้ต้องขัง และนักศึกษาหลักสูตร์

ปิร์ะกาศนียบััตร์ จุะถูกกำาหนด ให้ลงทะเบัียนเร์ียนแผนการ์ศึกษา ก1 เท่านั�น 

 6) ชุดวิชาที่นักศึกษามีสิทธิเลือกแผนการศึกษา ก2 และ ก3 จะเป็นชุดวิชาทั่วไป

(เน้นทฤษฎีเพียงอย่างเดียว) สำาหร์ับัชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติเสร์ิมทักษะ ชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติทาง

ด้านภัาษาและเก็บัคะแนนทางร์ะบับัออนไลน์ และชุดวิิชาปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิฯ จุะถูกกำาหนดให้เปิ็น

แผนการ์ศึกษา ก1 เท่านั�น
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9.5 สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีได้กำาหนดให้นักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ต้องลงทะเบัียนเร์ียนชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติเสร์ิมทักษะ ตามที�กำาหนดไวิ้ใน

โคร์งสร์้างของหลักสูตร์

9.6 สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีได้กำาหนดให้นักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ต้องลงทะเบัียนเร์ียนชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติเสร์ิมทักษะแยกตามวิิชาเอกดังนี�

 9.6.1 วชิาเอกเทคโนโลยวีศิวกรรมการผลติและการจดัการ ตอ้งลงทะเบัยีนเร์ยีนชดุวิชิา

ที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติเสร์ิมทักษะอย่างน้อย 2 ชุดวิิชา ค่อ ชุดวิิชา 97315 เคร์่�องม่อและเคร์่�องจุักร์กลการ์ผลิต

และชุดวิิชา 97316 เทคโนโลยีในการ์ออกแบับัผลิตภััณฑิ์และกร์ะบัวินการ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม (ชุดวิิชา

บัังคับัในหมวิดวิิชาเฉพิาะ) ตามที�กำาหนดไวิ้ในโคร์งสร์้างของหลักสูตร์

 9.6.2 วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์ ต้องลงทะเบัียนเร์ียน 

ชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติเสร์ิมทักษะ จุำานวิน 3 ชุดวิิชา ค่อ ชุดวิิชา 97318 การ์ออกแบับัทางการ์พิิมพิ์และ

บัร์ร์จุุภััณฑิ์ ชุดวิิชา 97320 นวิัตกร์ร์ม การ์ออกแบับั เทคโนโลยีผลิตภััณฑิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์ และชุดวิิชา 

97431 เทคโนโลยีการ์แปิร์รู์ปิบัร์ร์จุุภััณฑิ์ (ชุดวิิชาบัังคับัในหมวิดวิิชาเฉพิาะ) ตามที�กำาหนดไวิ้ในโคร์งสร์้าง

ของหลักสูตร์

9.7 สำาหร์ับันักศึกษาที�ลงทะเบัียนเร์ียนในชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติเสร์ิมทักษะขอให้ตร์วิจุสอบั

วิันและเวิลาที�สาขาวิิชากำาหนดให้มีการ์ฝึกปิฏิบััติเสร์ิมทักษะ และเตร์ียมตัวิมาเข้าร์ับัการ์ฝึกปิฏิบััติเสร์ิม

ทักษะ ร์วิมทั�งปิฏิบััติตามข้อกำาหนดในคู่ม่อฝึกปิฏิบััติเสร์ิมทักษะด้วิยตนเอง

9.8 การ์ปิร์ะเมินผลชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติเสร์ิมทักษะและชุดวิิชาปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิของ

สาขาวิิชาฯ จุะแบั่งการ์ปิร์ะเมินผลออกเปิ็น 2 ส่วิน ค่อ ภัาคทฤษฎี และภัาคปิฏิบััติ ต้องสอบัผ่านทั�ง 2 ส่วิน 

จุงึจุะถอ่วิา่สอบัผา่น หากนกัศกึษาทา่นใดที�สอบัไมผ่า่นสว่ินใดสว่ินหนึ�ง ขอใหน้กัศกึษาเขา้สอบัซึ่อ่มเฉพิาะ

ในส่วินนั�น โดยมหาวิิทยาลัยจุะเก็บัคะแนนส่วินที�นักศึกษาสอบัผ่านไวิ้จุนกวิ่านักศึกษาจุะสอบัผ่านได้ทั�ง

ภัาคทฤษฎีและภัาคปิฏิบััติ ิ

9.9 ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตร กรณี

ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่แนะนำาไว้ ขอให้

นักศึกษาวางแผนการศึกษาโดยศึกษาจากโครงสร้างของหลักสูตร แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาใน

ภาคการศกึษาตา่งๆและตรวจสอบตารางสอบมใิหต้รงกนัเนือ่งจากมหาวทิยาลยัอนญุาตใหน้กัศกึษา

เข้าสอบได้เพียงชุดวิชาเดียวในแต่ละคาบการสอบ
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9.10 หากนักศึกษามีปิัญหาเกี�ยวิกับัเน่�อหาในเอกสาร์การ์สอนและส่�อการ์สอน วิิธีการ์ศึกษา

ชุดวิิชา สามาร์ถขอคำาปิร์ึกษาที�สาขาวิิชาฯ ได้ โดยเขียนจุดหมาย โทร์ศัพิท์ โทร์สาร์ e-Mail หร์่อกร์ะดาน

สนทนา ตามที�อยู่นี�

 ปิร์ะธานกร์ร์มการ์ปิร์ะจุำาสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

 มหาวิิทยาลัยสุโขทัยธร์ร์มาธิร์าช

 ถนนแจุ้งวิัฒนะ ตำาบัลบัางพิูด 

 อำาเภัอปิากเกร์็ด จุังหวิัดนนทบัุร์ี 11120

 โทร์ศัพิท์ 0 2503 4932 หร์่อ 0 2504 8191 - 3

 โทร์สาร์ 0 2503 4932 หร์่อ E-mail: stoffice@stou.ac.th หร์่อ

 กร์ะดานสนทนา http://www.stou.ac.th/forum/page/topic.aspx?Idindex=16 

9.11 หากนักศึกษามีปิัญหาเกี�ยวิกับัการ์ลงทะเบัียนเร์ียน การ์เทียบังานร์ายวิิชา การ์โอน/การ์

เทียบัแทนชุดวิิชา การ์เพิิ�ม/ถอนชุดวิิชา การ์ย้ายสังกัดสาขาวิิชา แขนงวิิชาและวิิชาเอก การ์เปิลี�ยนคำานำา

หน้าช่�อ - ช่�อสกุล การ์เปิลี�ยนที�อยู่ การ์ขอต่ออายุสถานภัาพินักศึกษา การ์ลาพิักการ์ศึกษา การ์ลาออก

จุากการ์เปิ็นนักศึกษา การ์ขอร์ับัใบัปิร์ะเมินผลการ์ศึกษาการ์ขอรั์บัใบัร์ับัร์องสถานภัาพินักศึกษาการ์ขอร์ับั

ใบัร์ายงานผลการ์ศึกษาร์วิมทั�งการ์ร์้องเร์ียนเร์่�องอ่�นๆ ที�เกี�ยวิกับักิจุกร์ร์มการ์ศึกษา เช่น การ์สมัคร์เปิ็น

นักศึกษา การ์ลงทะเบัียนเร์ียนและการ์สอบั สามาร์ถขอคำาปิรึ์กษาที�สำานักทะเบัียนและวิัดผลได้ โดยเขียน

ใบัคำาร์้องทั�วิไปิ (มสธ.11) จุดหมาย โทร์ศัพิท์ โทร์สาร์ หร์่อ e-Mail ตามที�อยู่นี�

 สำานักทะเบัียนและวิัดผล

 มหาวิิทยาลัยสุโขทัยธร์ร์มาธิร์าช

 ถนนแจุ้งวิัฒนะ ตำาบัลบัางพิูด

 อำาเภัอปิากเกร์็ด จุังหวิัดนนทบัุร์ี 11120

 โทร์ศัพิท์ 0 2503 3598 - 9 หร์่อ 0 2503 3632 หร์่อ 0 2504 7231 - 6

 โทร์สาร์ 0 2982 9607 หร์่อ 0 2503 3595 หร์่อ e-Mail: re.reoffice@stou.ac.th หร์่อ

 ศูนย์สาร์สนเทศ (Call Center) โทร์ศัพิท์ 0 2504 7788, e-Mail: ic.proffice@stou.ac.th 

หมายเหตุ  แบับัฟอร์ม์ใบัคำาร์อ้งเกี�ยวิกบััเร์่�องตา่งๆ ขา้งตน้ นกัศกึษาสามาร์ถสำาเนาแบับัฟอร์์มดงักลา่วิไดจุ้ากคูม่่อนกัศกึษา 

 หร์่อ download  ได้จุากเวิ็บัไซึ่ต์ http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp
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รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกอบด้วย	2	วิชาเอก	คือ

 ❏		วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ❏		วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)
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หมายเหตุ *  โคร์งสร์้างและร์ายละเอียดของหลักสูตร์อาจุมีการ์ปิร์ับัปิร์ุงเปิลี�ยนแปิลงได้ ทั�งนี� ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวิจุาก

เอกสาร์ปิร์ะชาสัมพิันธ์/เวิ็บัไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

ชื่อปริญญา
ช่�อเต็ม วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต (เทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์)

อักษร์ย่อ วิท.บั. (เทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์)

ช่�อเต็มภัาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Information and Communication 

 Technology)

อักษร์ย่อภัาษาอังกฤษ B.Sc. (Information and Communication Technology)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1)  สำาเร์จ็ุการ์ศกึษาปิร์ะโยคมธัยมศกึษาตอนปิลาย (ม.6) หร์อ่เทยีบัเทา่ตามที�กร์ะทร์วิงศกึษาธกิาร์ 

ร์ับัร์อง  หรือ

2) สำาเร์็จุการ์ศึกษาปิร์ะกาศนียบััตร์วิิชาชีพิ (ปิวิช.) หร์่อเทียบัเท่า หรือ

3) สำาเร์็จุการ์ศึกษาอนุปิร์ิญญา หร์่อปิร์ะกาศนียบััตร์วิิชาชีพิชั�นสูง (ปิวิส.) หร์่อเทียบัเท่า หร์่อ 

ปิร์ิญญาชั�นใดชั�นหนึ�งในสาขาวิิชาคอมพิิวิเตอร์์ เทคโนโลยีสาร์สนเทศ เทคโนโลยีการ์ส่�อสาร์ โทร์คมนาคม 

ไฟฟ้า อิเล็กทร์อนิกส์ หร์่อเทียบัเท่าจุากสถาบัันอุดมศึกษาที�สภัามหาวิิทยาลัยร์ับัร์อง หรือ

4) สำาเร์็จุการ์ศึกษาอนุปิร์ิญญา หร์่อปิร์ะกาศนียบััตร์วิิชาชีพิชั�นสูง (ปิวิส.) หร์่อเทียบัเท่า  

หร์่อปิร์ิญญาชั�นใดชั�นหนึ�งที�มิใช่สาขาวิิชาคอมพิิวิเตอร์์ เทคโนโลยีสาร์สนเทศ เทคโนโลยีการ์ส่�อสาร์ 

โทร์คมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทร์อนิกส์ หร์่อเทียบัเท่าจุากสถาบัันอุดมศึกษาที�สภัามหาวิิทยาลัยร์ับัร์อง 

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1. สำาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

(1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไปิ 5 30 

 ข. หมวิดวิิชาเฉพิาะ 18 108 

 ค. หมวิดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 6 

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า			 24	 144	
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หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบัียนเร์ียนเม่�อเหล่อไม่เกิน 3 ชุดวิิชาสุดท้ายของหลักสูตร์

(2)   รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

  10103 ทักษะชีวิิต

  10111 ภัาษาอังกฤษเพิ่�อการ์ส่�อสาร์

  10131 สังคมมนุษย์

  10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพิ่�อชีวิิต

  10151 ไทยศึกษา

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ18ชุดวิชา(108หน่วยกิต)

  วิชาแกน 4 ชุดวิชา

  96101 คอมพิิวิเตอร์์เบั่�องต้น

  96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับัวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

  99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

  99402 การ์จุัดการ์ควิามมั�นคงปิลอดภััยในร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์

  วิชาเฉพาะด้าน 14 ชุดวิชา โดยเลือกจากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งดังต่อไปนี้

  1)วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  บังคับ 10 ชุดวิชา

  96304 การ์ส่�อสาร์ข้อมูลและร์ะบับัเคร์่อข่ายคอมพิิวิเตอร์์

  96407 การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ

  96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*

  96411 ร์ะบับัสาร์สนเทศและการ์จุัดการ์ควิามร์ู้

  96412  การ์บัร์ิหาร์โคร์งการ์ด้านเทคโนโลยีสาร์สนเทศ

  96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

  99202 การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล

  99301 เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บัและการ์ปิร์ะยุกต์

  99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

  99409 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์**

  และเลือก 4 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้

  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

  96305 เทคโนโลยีสาร์สนเทศกับังานธุร์กิจุด้านพิาณิชยกร์ร์ม

  96404 การ์ตร์วิจุสอบัร์ะบับังานคอมพิิวิเตอร์์และการ์ควิบัคุมภัายใน

  96413 การ์ออกแบับัและพิัฒนาเวิ็บั*

  96415 ร์ะบับัธุร์กิจุอัจุฉร์ิยะ
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ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ

  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

  99313 การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย 

  99410 การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับัร์ะบับัโทร์คมนาคม

  99412 หลักการ์และการ์บัร์ิหาร์เคร์่อข่าย* 

  99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์  

  2)วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

  บังคับ 11 ชุดวิชา

  96304 การ์ส่�อสาร์ข้อมูลและร์ะบับัเคร์่อข่ายคอมพิิวิเตอร์์

  96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*

  96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

  99312 คณิตศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

  99314 โคร์งสร์้างข้อมูลและขั�นตอนวิิธี

  99315 สถาปิัตยกร์ร์มคอมพิิวิเตอร์์และร์ะบับัปิฏิบััติการ์

  99316 การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับัร์ะบับัเชิงวิัตถุ

  99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

  99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์

  99420 การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั* 

  99429 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิวิิทยาการ์คอมพิิวิเตอร์์**

  และเลือก 3 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้

  กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

  99410 การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับัร์ะบับัโทร์คมนาคม

  99415 วิิศวิกร์ร์มซึ่อฟต์แวิร์์

  99421 การ์โปิร์แกร์มเชิงวิัตถุ*

  กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

  99313 การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย

  99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์บันเวิ็บัและโมบัาย

  99422 การ์โปิร์แกร์มปิร์ะยุกต์บันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที�*

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เล่อกจุากชุดวิิชาหร์่อร์ายวิิชาต่างๆ ที�เปิิดสอนตามโคร์งการ์สัมฤทธิบััตร์ หร์่อ 

ในหลักสูตร์ร์ะดับัปิร์ะกาศนียบััตร์ ปิร์ิญญาตร์ี หร์่อเทียบัเท่า (ภัาคผนวิก)

  

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบัียนเร์ียนเม่�อเหล่อไม่เกิน 3 ชุดวิิชาสุดท้ายของหลักสูตร์
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ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ

2. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี 

 สารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต 

 ก. หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไปิ 3 18

 ข. หมวิดวิิชาเฉพิาะ 13 78

 ค. หมวิดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า			 17	 102

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  10103 ทักษะชีวิิต

  10131 สังคมมนุษย์

  10151 ไทยศึกษา

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ13ชุดวิชา(78หน่วยกิต)

  วิชาแกน 2 ชุดวิชา

  96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับัวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

  99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

  วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา โดยเลือกจากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งดังต่อไปนี้

  1)วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  บังคับ 7 ชุดวิชา

  96407 การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ

  96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*

  96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

  99202 การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล

  99301 เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บัและการ์ปิร์ะยุกต์

  99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

  99409 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์** 

  และเลือก 4 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้

  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

  96305 เทคโนโลยีสาร์สนเทศกับังานธุร์กิจุด้านพิาณิชยกร์ร์ม

  96404 การ์ตร์วิจุสอบัร์ะบับังานคอมพิิวิเตอร์์และการ์ควิบัคุมภัายใน 

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบัียนเร์ียนเม่�อเหล่อไม่เกิน 3 ชุดวิิชาสุดท้ายของหลักสูตร์
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ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ

  96413 การ์ออกแบับัและพิัฒนาเวิ็บั*

  96415 ร์ะบับัธุร์กิจุอัจุฉร์ิยะ

  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

  99313 การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย

  99410 การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับัร์ะบับัโทร์คมนาคม

  99412 หลักการ์และการ์บัร์ิหาร์เคร์่อข่าย*

  99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์

  2)วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

  บังคับ 8 ชุดวิชา

  96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*

  96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

  99312 คณิตศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

  99314 โคร์งสร์้างข้อมูลและขั�นตอนวิิธี

  99316 การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับัร์ะบับัเชิงวิัตถุ

  99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์

  99420 การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั*

  99429 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิวิิทยาการ์คอมพิิวิเตอร์์**

  และเลือก 3 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้

  กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

  99410 การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับัร์ะบับัโทร์คมนาคม

  99415 วิิศวิกร์ร์มซึ่อฟต์แวิร์์

  99421 การ์โปิร์แกร์มเชิงวิัตถุ*

  กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

  99313 การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย

  99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์บันเวิ็บัและโมบัาย

  99422 การ์โปิร์แกร์มปิร์ะยุกต์บันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที�*

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เล่อกจุากชุดวิิชาหร์่อร์ายวิิชาต่างๆ ที�เปิิดสอนตามโคร์งการ์สัมฤทธิบััตร์ หร์่อ 

ในหลักสูตร์ร์ะดับัปิร์ะกาศนียบััตร์ ปิร์ิญญาตร์ี หร์่อเทียบัเท่า (ภัาคผนวิก)

  

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบัียนเร์ียนเม่�อเหล่อไม่เกิน 3 ชุดวิิชาสุดท้ายของหลักสูตร์
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ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ

3. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี 

 สารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต 

 ก. หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไปิ 3 18

 ข. หมวิดวิิชาเฉพิาะ 16 96

 ค. หมวิดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า			 20	 120

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  10103 ทักษะชีวิิต

  10131 สังคมมนุษย์

  10151 ไทยศึกษา

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)

  วิชาแกน 4 ชุดวิชา

  96101 คอมพิิวิเตอร์์เบั่�องต้น

  96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับัวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

  99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

  99402 การ์จุัดการ์ควิามมั�นคงปิลอดภััยในร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์

  วิชาเฉพาะด้าน 12 ชุดวิชา โดยเลือกจากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งดังต่อไปนี้

  1)วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  บังคับ 8 ชุดวิชา

  96304 การ์ส่�อสาร์ข้อมูลและร์ะบับัเคร์่อข่ายคอมพิิวิเตอร์์ 

  96407 การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ

  96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*

  96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

  99202 การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล

  99301 เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บัและการ์ปิร์ะยุกต์

  99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

  99409 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์**

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบัียนเร์ียนเม่�อเหล่อไม่เกิน 3 ชุดวิิชาสุดท้ายของหลักสูตร์
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ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ

  และเลือก 4 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้

  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

  96305 เทคโนโลยีสาร์สนเทศกับังานธุร์กิจุด้านพิาณิชยกร์ร์ม

  96404 การ์ตร์วิจุสอบัร์ะบับังานคอมพิิวิเตอร์์และการ์ควิบัคุมภัายใน

  96413 การ์ออกแบับัและพิัฒนาเวิ็บั*

  96415 ร์ะบับัธุร์กิจุอัจุฉร์ิยะ

  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

  99313 การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย

  99410 การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับัร์ะบับัโทร์คมนาคม

  99412 หลักการ์และการ์บัร์ิหาร์เคร์่อข่าย*

  99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์

  2)วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

  บังคับ 9 ชุดวิชา

  96304 การ์ส่�อสาร์ข้อมูลและร์ะบับัเคร์่อข่ายคอมพิิวิเตอร์์

  96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*

  96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

  99312 คณิตศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

  99314 โคร์งสร์้างข้อมูลและขั�นตอนวิิธี

  99316 การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับัร์ะบับัเชิงวิัตถุ

  99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์

  99420 การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั*

  99429 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิวิิทยาการ์คอมพิิวิเตอร์์**

  และเลือก 3 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้

  กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

  99410 การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับัร์ะบับัโทร์คมนาคม

  99415 วิิศวิกร์ร์มซึ่อฟต์แวิร์์

  99421 การ์โปิร์แกร์มเชิงวิัตถุ*

  กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

  99313 การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย

  99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์บันเวิ็บัและโมบัาย

  99422 การ์โปิร์แกร์มปิร์ะยุกต์บันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที�*

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบัียนเร์ียนเม่�อเหล่อไม่เกิน 3 ชุดวิิชาสุดท้ายของหลักสูตร์
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ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เล่อกจุากชุดวิิชาหร์่อร์ายวิิชาต่างๆ ที�เปิิดสอนตามโคร์งการ์สัมฤทธิบััตร์ หร์่อ 

ในหลักสูตร์ร์ะดับัปิร์ะกาศนียบััตร์ ปิร์ิญญาตร์ี หร์่อเทียบัเท่า (ภัาคผนวิก)

  

4. สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาคอมพวิเตอร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ  

 เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า

(1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต 

 ก. หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไปิ 1 6 

 ข. หมวิดวิิชาเฉพิาะ 13 78 

 ค. หมวิดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 6 

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า			 15	 90	

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

  ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

  ข.หมวดวิชาเฉพาะ13ชุดวิชา(78หน่วยกิต)

  วิชาแกน 2 ชุดวิชา

  96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับัวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

  99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์  

  วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา โดยเลือกจากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งดังต่อไปนี้

  1)วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  บังคับ 7 ชุดวิชา

  96407 การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ

  96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*

  96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

  99202 การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล

  99301 เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บัและการ์ปิร์ะยุกต์

  99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

  99409 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์**

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบัียนเร์ียนเม่�อเหล่อไม่เกิน 3 ชุดวิิชาสุดท้ายของหลักสูตร์
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ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ

  และเลือก 4 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้

  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

  96305 เทคโนโลยีสาร์สนเทศกับังานธุร์กิจุด้านพิาณิชยกร์ร์ม

  96404 การ์ตร์วิจุสอบัร์ะบับังานคอมพิิวิเตอร์์และการ์ควิบัคุมภัายใน 

  96413 การ์ออกแบับัและพิัฒนาเวิ็บั*

  96415 ร์ะบับัธุร์กิจุอัจุฉร์ิยะ

  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

  99313 การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย

  99410 การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับัร์ะบับัโทร์คมนาคม

  99412 หลักการ์และการ์บัร์ิหาร์เคร์่อข่าย*

  99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์

  2)วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

  บังคับ 8 ชุดวิชา

  96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*

  96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

  99312 คณิตศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

  99314 โคร์งสร์้างข้อมูลและขั�นตอนวิิธี

  99316 การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับัร์ะบับัเชิงวิัตถุ

  99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์

  99420 การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั*

  99429 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิวิิทยาการ์คอมพิิวิเตอร์์**

  และเลือก 3 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้

  กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

  99410 การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับัร์ะบับัโทร์คมนาคม

  99415 วิิศวิกร์ร์มซึ่อฟต์แวิร์์

  99421 การ์โปิร์แกร์มเชิงวิัตถุ*

  กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

  99313 การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย

  99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์บันเวิ็บัและโมบัาย

  99422 การ์โปิร์แกร์มปิร์ะยุกต์บันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที�*

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบัียนเร์ียนเม่�อเหล่อไม่เกิน 3 ชุดวิิชาสุดท้ายของหลักสูตร์
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ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เล่อกจุากชุดวิิชาหร์่อร์ายวิิชาต่างๆ ที�เปิิดสอนตามโคร์งการ์สัมฤทธิบััตร์ หร์่อ 

ในหลักสูตร์ร์ะดับัปิร์ะกาศนียบััตร์ ปิร์ิญญาตร์ี หร์่อเทียบัเท่า (ภัาคผนวิก)

5. สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ทีม่ใิชส่าขาวชิาคอมพวิเตอร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลย ี

 การสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไปิ 1 6

 ข. หมวิดวิิชาเฉพิาะ 16 96

 ค. หมวิดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 6

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า			 18	 108

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)

  วิชาแกน 4 ชุดวิชา

  96101 คอมพิิวิเตอร์์เบั่�องต้น  

  96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับัวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี  

  99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

  99402 การ์จุัดการ์ควิามมั�นคงปิลอดภััยในร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์

  วิชาเฉพาะด้าน 12 ชุดวิชา โดยเลือกจากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งดังต่อไปนี้

  1)วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  บังคับ 8 ชุดวิชา

  96304 การ์ส่�อสาร์ข้อมูลและร์ะบับัเคร์่อข่ายคอมพิิวิเตอร์์ 

  96407 การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ

  96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*

  96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

  99202 การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล

  99301 เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บัและการ์ปิร์ะยุกต์

  99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

  99409 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์**

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบัียนเร์ียนเม่�อเหล่อไม่เกิน 3 ชุดวิิชาสุดท้ายของหลักสูตร์
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  และเลือก 4 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้

  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

  96305 เทคโนโลยีสาร์สนเทศกับังานธุร์กิจุด้านพิาณิชยกร์ร์ม
  96404 การ์ตร์วิจุสอบัร์ะบับังานคอมพิิวิเตอร์์และการ์ควิบัคุมภัายใน
  96413 การ์ออกแบับัและพิัฒนาเวิ็บั*
  96415 ร์ะบับัธุร์กิจุอัจุฉร์ิยะ
  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

  99313 การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย
  99410 การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับัร์ะบับัโทร์คมนาคม
  99412 หลักการ์และการ์บัร์ิหาร์เคร์่อข่าย*
  99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์
  2)วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

  บังคับ 9 ชุดวิชา

  96304 การ์ส่�อสาร์ข้อมูลและร์ะบับัเคร์่อข่ายคอมพิิวิเตอร์์
  96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*
  96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*
  99312 คณิตศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
  99314 โคร์งสร์้างข้อมูลและขั�นตอนวิิธี
  99316 การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับัร์ะบับัเชิงวิัตถุ
  99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์
  99420 การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั*
  99429 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิวิิทยาการ์คอมพิิวิเตอร์์**
  และเลือก 3 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้

  กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

  99410 การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับัร์ะบับัโทร์คมนาคม
  99415 วิิศวิกร์ร์มซึ่อฟต์แวิร์์
  99421 การ์โปิร์แกร์มเชิงวิัตถุ*
  กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

  99313 การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย
  99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์บันเวิ็บัและโมบัาย
  99422 การ์โปิร์แกร์มปิร์ะยุกต์บันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที�*
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เล่อกจุากชุดวิิชาหร์่อร์ายวิิชาต่างๆ ที�เปิิดสอนตามโคร์งการ์สัมฤทธิบััตร์ หร์่อ 
ในหลักสูตร์ร์ะดับัปิร์ะกาศนียบััตร์ ปิร์ิญญาตร์ี หร์่อเทียบัเท่า (ภัาคผนวิก)

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบัียนเร์ียนเม่�อเหล่อไม่เกิน 3 ชุดวิิชาสุดท้ายของหลักสูตร์
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
1. สำาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

 วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีและ
 สิ�งแวิดล้อมเพิ่�อชีวิิต
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั
 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

1 ต้น

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์
96101 คอมพิิวิเตอร์์เบั่�องต้น
----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

ปลาย 10151 ไทยศึกษา
96101 คอมพิิวิเตอร์์เบั่�องต้น
96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั  
 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

2 ต้น 10111 ภัาษาอังกฤษเพิ่�อการ์ส่�อสาร์ 
96304 การ์ส่�อสาร์ข้อมูลและ 
 ร์ะบับัเคร์่อข่ายคอมพิิวิเตอร์์
96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

2 ต้น 10111 ภัาษาอังกฤษเพิ่�อการ์ส่�อสาร์
96304 การ์ส่�อสาร์ข้อมูลและ 
 ร์ะบับัเคร์่อข่ายคอมพิิวิเตอร์์
96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

ปลาย 96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*
99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ 
99402 การ์จุัดการ์ควิามมั�นคงปิลอดภััย 
 ในร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์

ปลาย 96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*
99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
99402 การ์จุัดการ์ควิามมั�นคงปิลอดภััย 
 ในร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์

3 ต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96411 ร์ะบับัสาร์สนเทศและ 
 การ์จุัดการ์ควิามร์ู้
96413  การ์ออกแบับัและพิัฒนาเวิ็บั*
99202  การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96411 ร์ะบับัสาร์สนเทศและ 
 การ์จุัดการ์ควิามร์ู้
99202  การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล
99313 การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย

3 ต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96411 ร์ะบับัสาร์สนเทศและ 
 การ์จุัดการ์ควิามร์ู้
96413  การ์ออกแบับัและพิัฒนาเวิ็บั*
99202  การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96411 ร์ะบับัสาร์สนเทศและ 
 การ์จุัดการ์ควิามร์ู้
99202  การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล
99313 การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96305  เทคโนโลยีสาร์สนเทศกับั 
 งานธุร์กิจุด้านพิาณิชยกร์ร์ม
96404 การ์ตร์วิจุสอบัร์ะบับังาน 
 คอมพิิวิเตอร์์และการ์ควิบัคุม 
 ภัายใน
99301 เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บั 
 และการ์ปิร์ะยุกต์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
99301 เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บั
 และการ์ปิร์ะยุกต์
99410 การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับั
 ร์ะบับัโทร์คมนาคม
99412  หลักการ์และการ์บัร์ิหาร์ 
 เคร์่อข่าย*

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96305  เทคโนโลยีสาร์สนเทศกับั 
 งานธุร์กิจุด้านพิาณิชยกร์ร์ม
96404 การ์ตร์วิจุสอบัร์ะบับังาน 
 คอมพิิวิเตอร์์และการ์ควิบัคุม 
 ภัายใน
99301 เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บั 
 และการ์ปิร์ะยุกต์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
99301 เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บั
 และการ์ปิร์ะยุกต์
99410 การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับั
 ร์ะบับัโทร์คมนาคม
99412  หลักการ์และการ์บัร์ิหาร์ 
 เคร์่อข่าย*

4 ต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96412 การ์บัร์ิหาร์โคร์งการ์   
 ด้านเทคโนโลยีสาร์สนเทศ 
96415 ร์ะบับัธุร์กิจุอัจุฉร์ิยะ
99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี  
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96412 การ์บัร์ิหาร์โคร์งการ์   
 ด้านเทคโนโลยีสาร์สนเทศ 
99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี  
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ
99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์

4 ต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96412 การ์บัร์ิหาร์โคร์งการ์   
 ด้านเทคโนโลยีสาร์สนเทศ  
96415 ร์ะบับัธุร์กิจุอัจุฉร์ิยะ
99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี  
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
10103 ทักษะชีวิิต
96412 การ์บัร์ิหาร์โคร์งการ์  
 ด้านเทคโนโลยีสาร์สนเทศ 
99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลย ี
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ 
 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

ปลาย 10103 ทักษะชีวิิต
96407 การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ
99409 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี 
  สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์
96407 การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ
----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

5 ต้น 5 ต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
10103 ทักษะชีวิิต
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีและ 
 สิ�งแวิดล้อมเพิ่�อชีวิิต
99409 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี 
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีและ  
 สิ�งแวิดล้อมเพิ่�อชีวิิต
99409 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลย ี
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์

 วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีและ 
 สิ�งแวิดล้อมเพิ่�อชีวิิต
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั  
 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

1 ต้น

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์
96101 คอมพิิวิเตอร์์เบั่�องต้น
----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

ปลาย 10151 ไทยศึกษา
96101 คอมพิิวิเตอร์์เบั่�องต้น
96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั  
 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

2 ต้น 10103 ทักษะชีวิิต
96304 การ์ส่�อสาร์ข้อมูลและ 
 ร์ะบับัเคร์่อข่ายคอมพิิวิเตอร์์
96414  การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

2 ต้น 10111 ภัาษาอังกฤษเพิ่�อการ์ส่�อสาร์
96304 การ์ส่�อสาร์ข้อมูลและ
 ร์ะบับัเคร์่อข่ายคอมพิิวิเตอร์์
96414  การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
96408  การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*
99312  คณิตศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
99414  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
96408  การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*
99312  คณิตศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
99402  การ์จุัดการ์ควิามมั�นคงปิลอดภััย 
 ในร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
96408  การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*
99312  คณิตศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
99414  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
96408  การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*
99312  คณิตศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
99402  การ์จุัดการ์ควิามมั�นคงปิลอดภััย 
 ในร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์

3 ต้น กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99314  โคร์งสร์้างข้อมูลและขั�นตอนวิิธี
99315  สถาปิัตยกร์ร์มคอมพิิวิเตอร์์และ 
 ร์ะบับัปิฏิบััติการ์
99415  วิิศวิกร์ร์มซึ่อฟต์แวิร์์
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99314  โคร์งสร์้างข้อมูลและขั�นตอนวิิธี
99315  สถาปิัตยกร์ร์มคอมพิิวิเตอร์์และ 
 ร์ะบับัปิฏิบััติการ์
99420  การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั*

3 ต้น กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99314  โคร์งสร์้างข้อมูลและขั�นตอนวิิธี
99315  สถาปิัตยกร์ร์มคอมพิิวิเตอร์์และ 
 ร์ะบับัปิฏิบััติการ์
99415  วิิศวิกร์ร์มซึ่อฟต์แวิร์์
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99314  โคร์งสร์้างข้อมูลและขั�นตอนวิิธี
99315  สถาปิัตยกร์ร์มคอมพิิวิเตอร์์และ 
 ร์ะบับัปิฏิบััติการ์
99420  การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั*

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
10111   ภัาษาอังกฤษเพิ่�อการ์ส่�อสาร์
99316  การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับั
 ร์ะบับัเชิงวิัตถุ
99410  การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับั
 ร์ะบับัโทร์คมนาคม

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
10131 สังคมมนุษย์
99316 การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับั
 ร์ะบับัเชิงวิัตถุ
99410  การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับั
 ร์ะบับัโทร์คมนาคม
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
10111  ภัาษาอังกฤษเพิ่�อการ์ส่�อสาร์
99319  การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ ์
 บันเวิ็บัและโมบัาย
99414  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
10131 สังคมมนุษย์
99316 การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับั
 ร์ะบับัเชิงวิัตถุ
99319  การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ ์
 บันเวิ็บัและโมบัาย

4 ต้น กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99402  การ์จุัดการ์ควิามมั�นคงปิลอดภััย 
 ในร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์
99419  ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์
99420  การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั*
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99313  การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย
99419  ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์
99422  การ์โปิร์แกร์มปิร์ะยุกต ์
 บันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที�*

4 ต้น กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99402  การ์จุัดการ์ควิามมั�นคงปิลอดภััย 
 ในร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์
99419  ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์
99420  การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั*
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99313  การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย
99419  ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์
99422  การ์โปิร์แกร์มปิร์ะยุกต ์
 บันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที�*

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
99421 การ์โปิร์แกร์มเชิงวิัตถุ*
99429 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิวิิทยาการ์ 
 คอมพิิวิเตอร์์
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
99316  การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับั
 ร์ะบับัเชิงวิัตถุ
99429 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิวิิทยาการ์ 
 คอมพิิวิเตอร์์

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99201  วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยี 
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
99421  การ์โปิร์แกร์มเชิงวิัตถุ*
----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา 
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99201  วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยี 
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
99414  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

5 ต้น   5 ต้น 10103 ทักษะชีวิิต
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีและ 
 สิ�งแวิดล้อมเพิ่�อชีวิิต
99429 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิวิิทยาการ์ 
 คอมพิิวิเตอร์์

2. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

 วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10131   สังคมมนุษย์ 
10151 ไทยศึกษา
96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั  
 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

1 ต้น

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96305 เทคโนโลยีสาร์สนเทศกับั
 งานธุร์กิจุด้านพิาณิชยกร์ร์ม
96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*
99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยี
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล* 
99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยี
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ 
----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96305 เทคโนโลยีสาร์สนเทศกับั
 งานธุร์กิจุด้านพิาณิชยกร์ร์ม
96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*
99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยี
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล* 
99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยี
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ 
----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

2 ต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96414  การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*
96415  ร์ะบับัธุร์กิจุอัจุฉร์ิยะ
99202  การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล

2 ต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96414  การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*
96415  ร์ะบับัธุร์กิจุอัจุฉร์ิยะ
99202  การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96414  การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*
99202  การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล
99313  การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96414  การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*
99202  การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล
99313  การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96404 การ์ตร์วิจุสอบัร์ะบับังาน 
 คอมพิิวิเตอร์์และการ์ควิบัคุม 
 ภัายใน
96407 การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ
99301 เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บั 
 และการ์ปิร์ะยุกต์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96407 การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ
99301 เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บั 
 และการ์ปิร์ะยุกต์
99410  การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับั
 ร์ะบับัโทร์คมนาคม

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96102  คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั  
 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี
96404  การ์ตร์วิจุสอบัร์ะบับังาน 
 คอมพิิวิเตอร์์และการ์ควิบัคุม 
 ภัายใน
99301  เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บั 
 และการ์ปิร์ะยุกต์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96102  คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั  
 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี
99301  เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บั 
 และการ์ปิร์ะยุกต์
99410  การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับั 
 ร์ะบับัโทร์คมนาคม

3 ต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
10103   ทักษะชีวิิต
96413  การ์ออกแบับัและพิัฒนาเวิ็บั*
99321  การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี  
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
10103   ทักษะชีวิิต
99321  การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลย ี
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ 
 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ
99419  ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์

3 ต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
10151   ไทยศึกษา
96413  การ์ออกแบับัและพิัฒนาเวิ็บั
99321  การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี  
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
10151   ไทยศึกษา
99321  การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี  
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ
99419  ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

99409  ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี 

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

99409  ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี 

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

99412  หลักการ์และการ์บัร์ิหาร์ 

 เคร์่อข่าย*

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

10131   สังคมมนุษย์

96407  การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ

----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

10131   สังคมมนุษย์

96407  การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ

99412  หลักการ์และการ์บัร์ิหาร์ 

 เคร์่อข่าย*

4 ต้น 4 ต้น 10103 ทักษะชีวิิต

99409 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

 วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151   ไทยศึกษา

96102  คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั  

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

96414  การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

1 ต้น

ปลาย 96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล* 

99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

ปลาย 10103 ทักษะชีวิิต

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั  

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*
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หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

99314 โคร์งสร์้างข้อมูลและขั�นตอนวิิธี

99415  วิิศวิกร์ร์มซึ่อฟต์แวิร์์

99420 การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั*

กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

10131   สังคมมนุษย์

99314 โคร์งสร์้างข้อมูลและขั�นตอนวิิธี

99420 การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั*

2 ต้น 10131   สังคมมนุษย์

96414   การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์* 

99314  โคร์งสร์้างข้อมูลและขั�นตอนวิิธี

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

99312 คณิตศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

99316 การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับั

 ร์ะบับัเชิงวิัตถุ

99421 การ์โปิร์แกร์มเชิงวิัตถุ*

กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

99312 คณิตศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ 

99316 การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับั

 ร์ะบับัเชิงวิัตถุ 

99319  การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ ์

 บันเวิ็บัและโมบัาย

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

99312 คณิตศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

99316 การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับั

 ร์ะบับัเชิงวิัตถุ
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หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
10131   สังคมมนุษย์
99410  การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับั
 ร์ะบับัโทร์คมนาคม
99419  ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99313  การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย
99419  ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์
99422  การ์โปิร์แกร์มปิร์ะยุกต ์
 บันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที�*

3 ต้น กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99419  ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์
99420  การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั*
----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99313  การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย
99419  ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์
99420  การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั*

ปลาย 10103 ทักษะชีวิิต
99429 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิวิิทยาการ์ 
 คอมพิิวิเตอร์์

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99201  วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยี 
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
99410  การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับั  
 ร์ะบับัโทร์คมนาคม
99421  การ์โปิร์แกร์มเชิงวิัตถุ*
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99201  วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยี 
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
99319  การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์  
 บันเวิ็บัและโมบัาย
----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

4 ต้น 4 ต้น กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
99415  วิิศวิกร์ร์มซึ่อฟต์แวิร์์
99429  ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิวิิทยาการ์ 
 คอมพิิวิเตอร์์
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
99422  การ์โปิร์แกร์มปิร์ะยุกต ์
 บันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที�*
99429  ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิวิิทยาการ์ 
 คอมพิิวิเตอร์์
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3. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี 

 สารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

 วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั  

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

1 ต้น

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

96101 คอมพิิวิเตอร์์เบั่�องต้น 

99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

10103 ทักษะชีวิิต 

96101 คอมพิิวิเตอร์์เบั่�องต้น

----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์

96101 คอมพิิวิเตอร์์เบั่�องต้น

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั  

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

2 ต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

10103 ทักษะชีวิิต

96304 การ์ส่�อสาร์ข้อมูลและ

 ร์ะบับัเคร์่อข่ายคอมพิิวิเตอร์์

96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

96304 การ์ส่�อสาร์ข้อมูลและ

 ร์ะบับัเคร์่อข่ายคอมพิิวิเตอร์์

96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

99410 การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับั

 ร์ะบับัโทร์คมนาคม

2 ต้น 10151 ไทยศึกษา

96304 การ์ส่�อสาร์ข้อมูลและ 

 ร์ะบับัเคร์่อข่ายคอมพิิวิเตอร์์

96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96305 เทคโนโลยีสาร์สนเทศกับั
 งานธุร์กิจุด้านพิาณิชยกร์ร์ม 
96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*
99402 การ์จุัดการ์ควิามมั�นคงปิลอดภััย 
 ในร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล* 
99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
99402 การ์จุัดการ์ควิามมั�นคงปิลอดภััย 
 ในร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์ 

ปลาย 96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล* 
99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
99402 การ์จุัดการ์ควิามมั�นคงปิลอดภััย 
 ในร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์

3 ต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96413 การ์ออกแบับัและพิัฒนาเวิ็บั*
96415 ร์ะบับัธุร์กิจุอัจุฉร์ิยะ
99202 การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
99202 การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล
99313 การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย
99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์

3 ต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
10103 ทักษะชีวิิต
96413 การ์ออกแบับัและพิัฒนาเวิ็บั*
99202 การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
99202 การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล
99313 การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย
----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96404 การ์ตร์วิจุสอบัร์ะบับังาน  
 คอมพิิวิเตอร์์และการ์ควิบัคุม
 ภัายใน
96407 การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ
99301 เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บั 
 และการ์ปิร์ะยุกต์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
96407 การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ 
99301 เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บั 
 และการ์ปิร์ะยุกต์
99412 หลักการ์และการ์บัร์ิหาร์
 เคร์่อข่าย*

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96305 เทคโนโลยีสาร์สนเทศกับั 
 งานธุร์กิจุด้านพิาณิชยกร์ร์ม 
96404 การ์ตร์วิจุสอบัร์ะบับังาน 
 คอมพิิวิเตอร์์และการ์ควิบัคุม 
 ภัายใน 
99301 เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บั 
 และการ์ปิร์ะยุกต์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
99301 เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บั 
 และการ์ปิร์ะยุกต์
99410 การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับั
 ร์ะบับัโทร์คมนาคม
99412 หลักการ์และการ์บัร์ิหาร์
 เคร์่อข่าย*

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี  

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

99409 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

4 ต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

96415 ร์ะบับัธุร์กิจุอัจุฉร์ิยะ

99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี  

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

10103 ทักษะชีวิิต

99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี  

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์

ปลาย ปลาย 96407 การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ

99409 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

 วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี 

1 ต้น

ปลาย 96101 คอมพิิวิเตอร์์เบั่�องต้น 

99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์

96101 คอมพิิวิเตอร์์เบั่�องต้น 

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั  

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 96304 การ์ส่�อสาร์ข้อมูลและร์ะบับั

 เคร์่อข่ายคอมพิิวิเตอร์์

96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

99314 โคร์งสร์้างข้อมูลและขั�นตอนวิิธี

2 ต้น 10103 ทักษะชีวิิต

96304 การ์ส่�อสาร์ข้อมูลและ

 ร์ะบับัเคร์่อข่ายคอมพิิวิเตอร์์

96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

ปลาย 96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*

99312 คณิตศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยี 

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

99402 การ์จุัดการ์ควิามมั�นคงปิลอดภััย

 ในร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์

ปลาย 96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*

99312 คณิตศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยี 

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

99402 การ์จุัดการ์ควิามมั�นคงปิลอดภััย

 ในร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์

3 ต้น กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

10103 ทักษะชีวิิต 

99415 วิิศวิกร์ร์มซึ่อฟต์แวิร์์ 

99420 การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั*

กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

99313 การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย

99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์

99420 การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั*

3 ต้น กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

99314 โคร์งสร์้างข้อมูลและขั�นตอนวิิธี

99415 วิิศวิกร์ร์มซึ่อฟต์แวิร์์

99420 การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั*

กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

99314 โคร์งสร์้างข้อมูลและขั�นตอนวิิธี

99420 การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั*

-----	 ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

99316 การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับั

 ร์ะบับัเชิงวิัตถุ

99410 การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับั  

 ร์ะบับัโทร์คมนาคม

99421 การ์โปิร์แกร์มเชิงวิัตถุ*

กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

10103 ทักษะชีวิิต

99316 การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับั

 ร์ะบับัเชิงวิัตถุ

99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์  

 บันเวิ็บัและโมบัาย

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

99316 การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับั

 ร์ะบับัเชิงวิัตถุ

99410 การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับั  

 ร์ะบับัโทร์คมนาคม

99421 การ์โปิร์แกร์มเชิงวิัตถุ*

กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

10151 ไทยศึกษา

99316 การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับั

 ร์ะบับัเชิงวิัตถุ

99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์  

 บันเวิ็บัและโมบัาย

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์

99429 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิวิิทยาการ์ 

 คอมพิิวิเตอร์์

กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

99422 การ์โปิร์แกร์มปิร์ะยุกต์

 บันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที�*

99429 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิวิิทยาการ์ 

 คอมพิิวิเตอร์์

4 ต้น กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

10151 ไทยศึกษา

99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์ 

----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

99313 การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย

99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์

99422 การ์โปิร์แกร์มปิร์ะยุกต ์

 บันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที�*

ปลาย ปลาย 99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

99429 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิวิิทยาการ์ 

 คอมพิิวิเตอร์์

4.  สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ในสาขาวชิาคอมพวิเตอร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลย ี

 การสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า

 วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั  

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

1 ต้น

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

96305 เทคโนโลยีสาร์สนเทศกับั

 งานธุร์กิจุด้านพิาณิชยกร์ร์ม

96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*

99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั  

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล* 

99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ 

99410 การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับั

 ร์ะบับัโทร์คมนาคม

2 ต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

96415 ร์ะบับัธุร์กิจุอัจุฉร์ิยะ

99202 การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล

----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

99202 การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล

99313 การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย

----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

2 ต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

96415 ร์ะบับัธุร์กิจุอัจุฉร์ิยะ

99202 การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

99202 การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล

99313 การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

96404 การ์ตร์วิจุสอบัร์ะบับังาน  

 คอมพิิวิเตอร์์และการ์ควิบัคุม

 ภัายใน

96407 การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ

99301 เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บั 

 และการ์ปิร์ะยุกต์ 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

96407 การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ 

99301 เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บั 

 และการ์ปิร์ะยุกต์

99412 หลักการ์และการ์บัร์ิหาร์

 เคร์่อข่าย*

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

96404 การ์ตร์วิจุสอบัร์ะบับังาน  

 คอมพิิวิเตอร์์และการ์ควิบัคุม

 ภัายใน

96407 การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ

99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

96407 การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ 

99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

99410 การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับั

 ร์ะบับัโทร์คมนาคม

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

96413 การ์ออกแบับัและพิัฒนาเวิ็บั*

99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี  

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

99409 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลย ี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี  

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

99409 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลย ี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์

3 ต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

96413 การ์ออกแบับัและพิัฒนาเวิ็บั*

99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี  

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี  

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ 

 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์

----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

ปลาย ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

96305 เทคโนโลยีสาร์สนเทศกับั

 งานธุร์กิจุด้านพิาณิชยกร์ร์ม

99301 เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บั 

 และการ์ปิร์ะยุกต์ 

99409 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

99301 เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บั 

 และการ์ปิร์ะยุกต์

99409 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

99412 หลักการ์และการ์บัร์ิหาร์

 เคร์่อข่าย*

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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 วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั  

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

1 ต้น

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*

99312 คณิตศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยี 

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

99410 การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับั

 ร์ะบับัโทร์คมนาคม 

กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*

99312 คณิตศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยี 

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั  

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*

2 ต้น 99314 โคร์งสร์้างข้อมูลและขั�นตอนวิิธี

99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์ 

99420 การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั*

2 ต้น 96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

99314 โคร์งสร์้างข้อมูลและขั�นตอนวิิธี

99420 การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั*

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

99316 การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับั

 ร์ะบับัเชิงวิัตถุ

99421 การ์โปิร์แกร์มเชิงวิัตถุ*

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

99312 คณิตศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยี 

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

99316 การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับั

 ร์ะบับัเชิงวิัตถุ

99415 วิิศวิกร์ร์มซึ่อฟต์แวิร์์

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
99316 การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับั
 ร์ะบับัเชิงวิัตถุ
99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์ 
 บันเวิ็บัและโมบัาย

กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

99312 คณิตศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยี 
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
99316 การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับั
 ร์ะบับัเชิงวิัตถุ
99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์ 
 บันเวิ็บัและโมบัาย

3 ต้น กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

99415 วิิศวิกร์ร์มซึ่อฟต์แวิร์์ 
99429 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิวิิทยาการ์ 
 คอมพิิวิเตอร์์
-----	 ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

99313 การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย
99422 การ์โปิร์แกร์มปิร์ะยุกต์
 บันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที�*
99429 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิวิิทยาการ์ 
 คอมพิิวิเตอร์์

3 ต้น กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

99410 การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับั
 ร์ะบับัโทร์คมนาคม 
99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์
-----	 ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

99313 การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย
99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์
99422 การ์โปิร์แกร์มปิร์ะยุกต์
 บันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที�*

ปลาย ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
99421 การ์โปิร์แกร์มเชิงวิัตถุ*
99429 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิวิิทยาการ์ 
 คอมพิิวิเตอร์์
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ 
99429 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิวิิทยาการ์ 
 คอมพิิวิเตอร์์
-----	 ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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5. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า

 วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

96304 การ์ส่�อสาร์ข้อมูลและ 

 ร์ะบับัเคร์่อข่ายคอมพิิวิเตอร์์

96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

1 ต้น

ปลาย 96101 คอมพิิวิเตอร์์เบั่�องต้น 

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั  

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

ปลาย 96101 คอมพิิวิเตอร์์เบั่�องต้น 

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั  

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

2 ต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

96413 การ์ออกแบับัและพิัฒนาเวิ็บั*

99202 การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล 

99402 การ์จุัดการ์ควิามมั�นคงปิลอดภััย

 ในร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

99202 การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล

99313 การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย

-----	 ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

2 ต้น 10151 ไทยศึกษา

96304 การ์ส่�อสาร์ข้อมูลและร์ะบับั  

 เคร์่อข่ายคอมพิิวิเตอร์์

96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

96404 การ์ตร์วิจุสอบัร์ะบับังาน 

 คอมพิิวิเตอร์์และการ์ควิบัคุม

 ภัายใน 

96407 การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ

96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล* 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

96407 การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ 

96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล* 

99402 การ์จุัดการ์ควิามมั�นคงปิลอดภััย

 ในร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

96404 การ์ตร์วิจุสอบัร์ะบับังาน 

 คอมพิิวิเตอร์์และการ์ควิบัคุม

 ภัายใน 

96407 การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ

96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล* 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

96407 การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ 

96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล* 

99402 การ์จุัดการ์ควิามมั�นคงปิลอดภััย

 ในร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์

3 ต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

96415 ร์ะบับัธุร์กิจุอัจุฉร์ิยะ  

99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี  

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

99410 การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับั 

 ร์ะบับัโทร์คมนาคม

99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์

3 ต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

96413 การ์ออกแบับัและพิัฒนาเวิ็บั*

99202 การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล

----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

99202 การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล 

99313 การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย

----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

96305 เทคโนโลยีสาร์สนเทศกับั

 งานธุร์กิจุด้านพิาณิชยกร์ร์ม 

99301 เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บั 

 และการ์ปิร์ะยุกต์

99409 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี 

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

99301 เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บั 

 และการ์ปิร์ะยุกต์

99409 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลย ี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

99412 หลักการ์และการ์บัร์ิหาร์

 เคร์่อข่าย*

ปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

96305 เทคโนโลยีสาร์สนเทศกับั

 งานธุร์กิจุด้านพิาณิชยกร์ร์ม 

99301 เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บั 

 และการ์ปิร์ะยุกต์

99402 การ์จุัดการ์ควิามมั�นคงปิลอดภััย

 ในร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

99301 เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บั 

 และการ์ปิร์ะยุกต์

99410 การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับั 

 ร์ะบับัโทร์คมนาคม

99412 หลักการ์และการ์บัร์ิหาร์

 เคร์่อข่าย*

4 ต้น 4 ต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

96415 ร์ะบับัธุร์กิจุอัจุฉร์ิยะ

99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

99409 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลย ี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

99409 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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 วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

10151 ไทยศึกษา

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

1 ต้น

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

96101 คอมพิิวิเตอร์์เบั่�องต้น 

99312 คณิตศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ 

99402 การ์จุัดการ์ควิามมั�นคงปิลอดภััย

 ในร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์

กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

10151 ไทยศึกษา 

96101 คอมพิิวิเตอร์์เบั่�องต้น

99312 คณิตศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

96101 คอมพิิวิเตอร์์เบั่�องต้น

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี 

99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ 

กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

10151 ไทยศึกษา 

96101 คอมพิิวิเตอร์์เบั่�องต้น

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั  

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

96304 การ์ส่�อสาร์ข้อมูลและ

 ร์ะบับัเคร์่อข่ายคอมพิิวิเตอร์์

99314 โคร์งสร์้างข้อมูลและขั�นตอนวิิธี

99415 วิิศวิกร์ร์มซึ่อฟต์แวิร์์

กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

96304 การ์ส่�อสาร์ข้อมูลและ

 ร์ะบับัเคร์่อข่ายคอมพิิวิเตอร์์

99314 โคร์งสร์้างข้อมูลและขั�นตอนวิิธี

99420 การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั*

2 ต้น กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

10151 ไทยศึกษา 

96304 การ์ส่�อสาร์ข้อมูลและ

 ร์ะบับัเคร์่อข่ายคอมพิิวิเตอร์์

96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

96304 การ์ส่�อสาร์ข้อมูลและ

 ร์ะบับัเคร์่อข่ายคอมพิิวิเตอร์์

96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

99314 โคร์งสร์้างข้อมูลและขั�นตอนวิิธี

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*

99316 การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับั

 ร์ะบับัเชิงวิัตถุ

99410 การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับั

 ร์ะบับัโทร์คมนาคม

กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*

99316 การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับั

 ร์ะบับัเชิงวิัตถุ

99402 การ์จุัดการ์ควิามมั�นคงปิลอดภััย

 ในร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*

99312 คณิตศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยี 

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

99410 การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับั

 ร์ะบับัโทร์คมนาคม

กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*

99312 คณิตศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

99316 การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับั

 ร์ะบับัเชิงวิัตถุ

3 ต้น กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์ 

99420 การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั*

----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

3 ต้น กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

99314 โคร์งสร์้างข้อมูลและขั�นตอนวิิธี

99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์ 

99420 การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั*
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

99313 การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย
99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์
99422 การ์โปิร์แกร์มปิร์ะยุกต์
 บันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที�*

กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

99313 การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย
99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์ 
99420 การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั*

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
99421 การ์โปิร์แกร์มเชิงวิัตถุ*
99429 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิวิิทยาการ์ 
 คอมพิิวิเตอร์์
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์  
 บันเวิ็บัและโมบัาย
99429 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิวิิทยาการ์ 
 คอมพิิวิเตอร์์

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

99316 การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับั
 ร์ะบับัเชิงวิัตถุ
99402 การ์จุัดการ์ควิามมั�นคงปิลอดภััย
 ในร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์ 
99421 การ์โปิร์แกร์มเชิงวิัตถุ*
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลย ี
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์
 บันเวิ็บัและโมบัาย
99402 การ์จุัดการ์ควิามมั�นคงปิลอดภััย 
 ในร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์

4 ต้น 4 ต้น กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

99415 วิิศวิกร์ร์มซึ่อฟต์แวิร์์
99429 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิวิิทยาการ์ 
 คอมพิิวิเตอร์์
----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา
กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

99422 การ์โปิร์แกร์มปิร์ะยุกต์
 บันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที�*
99429 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิวิิทยาการ์ 
 คอมพิิวิเตอร์์
----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกอบด้วย	2	วิชาเอก	คือ

 ❏		วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

 ❏		วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2564)
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ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
Bachelor of Science Program in Industrial Technology 

ชื่อปริญญา		 	
ช่�อเต็ม วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต (เทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม)   

อักษร์ย่อ วิท.บั. (เทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม)   

ช่�อเต็มภัาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Industrial Technology)  

อักษร์ย่อภัาษาอังกฤษ B.Sc. (Industrial Technology)
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะ เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัอาชีพิอยู่ในภัาคอุตสาหกร์ร์มหร์่อมีปิร์ะสบัการ์ณ์ที�เกี�ยวิข้อง 

วุฒิการศึกษา   

1)  สำาเร็์จุการ์ศึกษามัธยมศึกษาตอนปิลาย (ม.6) หร่์อปิร์ะกาศนียบััตร์วิิชาชีพิ (ปิวิช.) หร่์อ 

เทียบัเท่า หรือ   

2)  สำาเร็์จุการ์ศึกษาปิร์ะกาศนยีบััตร์วิิชาชพีิชั�นสงู (ปิวิส.) หร์อ่อนปุิริ์ญญา หร์อ่เทียบัเทา่ สาขาวิิชา

ทางด้านอุตสาหกร์ร์ม หรือ

3)  สำาเร์็จุการ์ศึกษาอนุปิร์ิญญา สาขาการ์จุัดการ์อุตสาหกร์ร์ม จุากวิิทยาลัยชุมชน หรือ 

4)  สำาเร์็จุการ์ศึกษาปิร์ะกาศนียบััตร์วิิชาชีพิชั�นสูง (ปิวิส.) หร์่ออนุปิร์ิญญา หร์่อเทียบัเท่าในสาขา

วิิชาอ่�นที�มิใชท่างด้านอุตสาหกร์ร์ม หรือ   

5)  สำาเร์็จุการ์ศึกษาปิร์ิญญาชั�นใดชั�นหนึ�งหร์่อเทียบัเท่าในสาขาวิิชาทางด้านอุตสาหกร์ร์ม หรือ

6) สำาเร์็จุการ์ศึกษาปิร์ิญญาชั�นใดชั�นหนึ�งหร์่อเทียบัเท่าที�มิใชส่าขาวิิชาทางด้านอุตสาหกร์ร์ม
 

หมายเหตุ  ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที�มีคุณสมบััติตามข้อ 1) – 6) ต้องไม่เปิ็นโร์คที�เปิ็นอุปิสร์ร์คต่อการ์ศึกษา หร์่อเคยถูกถอน

สถานภัาพิการ์เปิ็นนักศึกษาของมหาวิิทยาลัยเน่�องจุากควิามปิร์ะพิฤติเส่�อมเสีย 

 บัุคคลซึ่ึ�งเคยถูกถอนสถานภัาพิการ์เปิ็นนักศึกษาของมหาวิิทยาลัย เน่�องจุากควิามปิร์ะพิฤติเส่�อมเสียจุะกลับั

เข้าศึกษาใหม่ได้เปิ็นร์ายกร์ณี หากสภัาวิิชาการ์พิิจุาร์ณาเห็นสมควิร์ให้เข้าศึกษา เม่�อพิ้นกำาหนด 5 ปิี นับัแต่วิันปิร์ะกาศ

ถอนสถานภัาพิการ์เปิ็นนักศึกษา หร์่อเปิ็นนักศึกษาโคร์งการ์ควิามร์่วิมม่อในการ์จุัดการ์ศึกษาให้พิิจุาร์ณาเปิ็นร์ายกร์ณี
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ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ

หมายเหต ุ * โคร์งสร์า้งและร์ายละเอยีดของหลกัสตูร์อาจุมกีาร์ปิร์บััปิร์งุเปิลี�ยนแปิลงได ้ทั�งนี� ขอใหน้กัศกึษาตดิตามขา่วิจุากเอกสาร์ 

  ปิร์ะชาสัมพิันธ์/เวิ็บัไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลัย

 ** เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ

 *** นักศึกษาต้องลงทะเบัียนเร์ียนเม่�อเหล่อไม่เกิน 3 ชุดวิิชาสุดท้ายของหลักสูตร์

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1. สำาเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

(1) โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไปิ  5  30

 ข.  หมวิดวิิชาเฉพิาะ  15  90

 ค.  หมวิดวิิชาเล่อกเสร์ี  1  6

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 21		 126

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

  10103  ทักษะชีวิิต

  10111  ภัาษาอังกฤษเพิ่�อการ์ส่�อสาร์

  10141  วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพิ่�อชีวิิต

  10151  ไทยศึกษา

  10164  สังคมและวิัฒนธร์ร์มอาเซึ่ียน

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ15ชุดวิชา(90หน่วยกิต)

  1)วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

  บังคับ 13 ชุดวิชา

  96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับัวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

  97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและการ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์

  97219 วิัสดุอุตสาหกร์ร์มและกร์ร์มวิิธีการ์ผลิต

  97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัลสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

  97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและการ์ควิบัคุมทางการ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม

  97315 เคร์่�องม่อและเคร์่�องจุักร์กลการ์ผลิต**

  97316 เทคโนโลยีในการ์ออกแบับัผลิตภััณฑิ์และกร์ะบัวินการ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม**

  97317 ร์ะบับัสาร์สนเทศและร์ะบับัอัตโนมัติในอุตสาหกร์ร์ม

  97418 ควิามปิลอดภััย อาชีวิอนามัย และสิ�งแวิดล้อมในอุตสาหกร์ร์ม

  97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและมาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม

  97420 การ์จุัดการ์โลจุิสติกส์และโซึ่่อุปิทานสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์ม

  97421 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยีวิิศวิกร์ร์มการ์ผลิตและการ์จุัดการ์***

  97423 การ์วิางผังโร์งงานและการ์ศึกษาการ์ทำางานในอุตสาหกร์ร์ม



หลักสูตรการศึกษา56

หล
ักส

ูตร
วิท
ยา
ศา
สต

รบ
ัณ
ฑิต

แข
นง
วิช
าเท

คโ
นโ
ลย
ีอุต

สา
หก

รร
ม

ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ

  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  97210 คณิตศาสตร์์ปิร์ะยุกต์สำาหร์ับัเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

  97217 พิ่�นฐานทางวิิศวิกร์ร์มเคร์่�องกลสำาหร์ับัเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

  97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และการ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม

  97426 วิิศวิกร์ร์มทางไฟฟ้าและคอมพิิวิเตอร์์ปิร์ะยุกต์

  97433 การ์ศึกษาควิามเปิ็นไปิได้ทางอุตสาหกร์ร์มและการ์จุัดการ์โคร์งการ์

  97436 ปิัญญาปิร์ะดิษฐ์สำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

  2)วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์

  บังคับ 13 ชุดวิชา

  96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับัวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี  

  97103 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับับัร์ร์จุุภััณฑิ์

  97214 วิัสดุและการ์จุัดการ์บัร์ร์จุุภััณฑิ์อย่างยั�งย่น

  97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและการ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์

  97220 การ์จุัดการ์และการ์พิัฒนากลยุทธ์ผลิตภััณฑิ์  

  97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและการ์ควิบัคุมทางการ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม

  97317 ร์ะบับัสาร์สนเทศและร์ะบับัอัตโนมัติในอุตสาหกร์ร์ม

  97320 นวิัตกร์ร์ม การ์ออกแบับั เทคโนโลยีผลิตภััณฑิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์*

  97418 ควิามปิลอดภััย อาชีวิอนามัย และสิ�งแวิดล้อมในอุตสาหกร์ร์ม  

  97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและมาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม

  97420 การ์จุัดการ์โลจุิสติกส์และโซึ่่อุปิทานสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์ม

  97431 เทคโนโลยีการ์แปิร์ร์ูปิบัร์ร์จุุภััณฑิ์*

  97432 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยีบัร์ร์จุุภััณฑิ์และการ์จุัดการ์ผลิตภััณฑิ์**

  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

  71311 เทคโนโลยีการ์ผลิตและแปิร์ร์ูปิอาหาร์  

  71314 การ์พิัฒนาผลิตภััณฑิ์อาหาร์

  94330 การ์จุัดการ์ผลิตผลและการ์แปิร์ร์ูปิผลิตผลเกษตร์

  94431 การ์จุัดการ์การ์ตลาดสินค้าเกษตร์

  97101 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับัการ์พิิมพิ์

  97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และการ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม

  97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัลสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

  97318 การ์ออกแบับัทางการ์พิิมพิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์*

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ 

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบัียนเร์ียนเม่�อเหล่อไม่เกิน 3 ชุดวิิชาสุดท้ายของหลักสูตร์
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ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ 

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบัียนเร์ียนเม่�อเหล่อไม่เกิน 3 ชุดวิิชาสุดท้ายของหลักสูตร์

  99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์บันเวิ็บัและโมบัาย

  99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เล่อกจุากชุดวิิชาหร์่อร์ายวิิชาต่างๆ ที�เปิิดสอนตามโคร์งการ์สัมฤทธิบััตร์ หร์่อ 

ในหลักสูตร์ร์ะดับัปิร์ะกาศนียบััตร์ ปิร์ิญญาตร์ี หร์่อเทียบัเท่า (ภัาคผนวิก)

2. สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรืออนุปริญญา 

        สาขาการจัดการอุตสาหกรรม จากวิทยาลัยชุมชน

(1) โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไปิ  3 18

 ข.  หมวิดวิิชาเฉพิาะ  11  66

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 14		 84

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  10121 อาร์ยธร์ร์มมนุษย์

  10131 สังคมมนุษย์

  10151  ไทยศึกษา

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ11ชุดวิชา(66หน่วยกิต)

  1)วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

  บังคับ 9 ชุดวิชา

  97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและการ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์

  97219 วิัสดุอุตสาหกร์ร์มและกร์ร์มวิิธีการ์ผลิต

  97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัลสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

  97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและการ์ควิบัคุมทางการ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม

  97315 เคร์่�องม่อและเคร์่�องจุักร์กลการ์ผลิต*

  97316 เทคโนโลยีในการ์ออกแบับัผลิตภััณฑิ์และกร์ะบัวินการ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม*

  97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและมาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม

  97421 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยีวิิศวิกร์ร์มการ์ผลิตและการ์จุัดการ์**

  97423 การ์วิางผังโร์งงานและการ์ศึกษาการ์ทำางานในอุตสาหกร์ร์ม
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ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ

  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  97210 คณิตศาสตร์์ปิร์ะยุกต์สำาหร์ับัเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

  97217 พิ่�นฐานทางวิิศวิกร์ร์มเคร์่�องกลสำาหร์ับัเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

  97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และการ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม

  97426 วิิศวิกร์ร์มทางไฟฟ้าและคอมพิิวิเตอร์์ปิร์ะยุกต์

  97433 การ์ศึกษาควิามเปิ็นไปิได้ทางอุตสาหกร์ร์มและการ์จุัดการ์โคร์งการ์

  97436 ปิัญญาปิร์ะดิษฐ์สำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ 

  2)วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์

  บังคับ 9 ชุดวิชา

  97103 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับับัร์ร์จุุภััณฑิ์

  97214 วิัสดุและการ์จุัดการ์บัร์ร์จุุภััณฑิ์อย่างยั�งย่น

  97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและการ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์

  97220 การ์จุัดการ์และการ์พิัฒนากลยุทธ์ผลิตภััณฑิ์  

  97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและการ์ควิบัคุมทางการ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม

  97317 ร์ะบับัสาร์สนเทศและร์ะบับัอัตโนมัติในอุตสาหกร์ร์ม

  97320 นวิัตกร์ร์ม การ์ออกแบับั เทคโนโลยีผลิตภััณฑิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์*

  97431 เทคโนโลยีการ์แปิร์ร์ูปิบัร์ร์จุุภััณฑิ์*

  97432 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยีบัร์ร์จุุภััณฑิ์และการ์จุัดการ์ผลิตภััณฑิ์**

  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  71311 เทคโนโลยีการ์ผลิตและแปิร์ร์ูปิอาหาร์  

  71314 การ์พิัฒนาผลิตภััณฑิ์อาหาร์

  94330 การ์จุัดการ์ผลิตผลและการ์แปิร์ร์ูปิผลิตผลเกษตร์

  94431 การ์จุัดการ์การ์ตลาดสินค้าเกษตร์

  97101 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับัการ์พิิมพิ์

  97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และการ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม

  97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัลสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

  97318 การ์ออกแบับัทางการ์พิิมพิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์*

  99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์บันเวิ็บัและโมบัาย

  99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ 

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบัียนเร์ียนเม่�อเหล่อไม่เกิน 3 ชุดวิิชาสุดท้ายของหลักสูตร์
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ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ 

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบัียนเร์ียนเม่�อเหล่อไม่เกิน 3 ชุดวิิชาสุดท้ายของหลักสูตร์

3. สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นทีม่ิใชท่างด้านอุตสาหกรรม

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไปิ  3  18

 ข.  หมวิดวิิชาเฉพิาะ  14  84

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 17		 102

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  10121 อาร์ยธร์ร์มมนุษย์

  10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพิ่�อชีวิิต

  10151  ไทยศึกษา

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ14ชุดวิชา(84หน่วยกิต)

  1)วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

  บังคับ 12 ชุดวิชา

  96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับัวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

  97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและการ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์

  97219 วิัสดุอุตสาหกร์ร์มและกร์ร์มวิิธีการ์ผลิต

  97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัลสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

  97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและการ์ควิบัคุมทางการ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม

  97315 เคร์่�องม่อและเคร์่�องจุักร์กลการ์ผลิต*

  97316 เทคโนโลยีในการ์ออกแบับัผลิตภััณฑิ์และกร์ะบัวินการ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม*

  97317 ร์ะบับัสาร์สนเทศและร์ะบับัอัตโนมัติในอุตสาหกร์ร์ม

  97418 ควิามปิลอดภััย อาชีวิอนามัย และสิ�งแวิดล้อมในอุตสาหกร์ร์ม

  97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและมาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม

  97421 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยีวิิศวิกร์ร์มการ์ผลิตและการ์จุัดการ์**

  97423 การ์วิางผังโร์งงานและการ์ศึกษาการ์ทำางานในอุตสาหกร์ร์ม

  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  97210 คณิตศาสตร์์ปิร์ะยุกต์สำาหร์ับัเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

  97217 พิ่�นฐานทางวิิศวิกร์ร์มเคร์่�องกลสำาหร์ับัเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

  97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และการ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม

  97426 วิิศวิกร์ร์มทางไฟฟ้าและคอมพิิวิเตอร์์ปิร์ะยุกต์

  97433 การ์ศึกษาควิามเปิ็นไปิได้ทางอุตสาหกร์ร์มและการ์จุัดการ์โคร์งการ์

  97436 ปิัญญาปิร์ะดิษฐ์สำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ                         
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ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ

  2)วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์

  บังคับ 10 ชุดวิชา

  97103 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับับัร์ร์จุุภััณฑิ์

  97214 วิัสดุและการ์จุัดการ์บัร์ร์จุุภััณฑิ์อย่างยั�งย่น

  97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและการ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์

  97220 การ์จุัดการ์และการ์พิัฒนากลยุทธ์ผลิตภััณฑิ์ 

  97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและการ์ควิบัคุมทางการ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม

  97317 ร์ะบับัสาร์สนเทศและร์ะบับัอัตโนมัติในอุตสาหกร์ร์ม

  97320 นวิัตกร์ร์ม การ์ออกแบับั เทคโนโลยีผลิตภััณฑิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์*

  97418 ควิามปิลอดภััย อาชีวิอนามัย และสิ�งแวิดล้อมในอุตสาหกร์ร์ม  

  97431 เทคโนโลยีการ์แปิร์ร์ูปิบัร์ร์จุุภััณฑิ์*

  97432 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยีบัร์ร์จุุภััณฑิ์และการ์จุัดการ์ผลิตภััณฑิ์**

  เลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  71311 เทคโนโลยีการ์ผลิตและแปิร์ร์ูปิอาหาร์  

  71314 การ์พิัฒนาผลิตภััณฑิ์อาหาร์

  94330 การ์จุัดการ์ผลิตผลและการ์แปิร์ร์ูปิผลิตผลเกษตร์

  94431 การ์จุัดการ์การ์ตลาดสินค้าเกษตร์

  97101 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับัการ์พิิมพิ์

  97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และการ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม

  97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัลสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

  97318 การ์ออกแบับัทางการ์พิิมพิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์*

  99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์บันเวิ็บัและโมบัาย

  99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

  และเลือกอีก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  96102  คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับัวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

  97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและมาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม

  97420 การ์จุัดการ์โลจุิสติกส์และโซึ่่อุปิทานสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์ม

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ 

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบัียนเร์ียนเม่�อเหล่อไม่เกิน 3 ชุดวิิชาสุดท้ายของหลักสูตร์
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ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ

4. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไปิ  1 6

 ข.  หมวิดวิิชาเฉพิาะ  11  66

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 12		 72

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151  ไทยศึกษา

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ11ชุดวิชา(66หน่วยกิต)

  1)วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

  บังคับ 9 ชุดวิชา

  97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและการ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์

  97219 วิัสดุอุตสาหกร์ร์มและกร์ร์มวิิธีการ์ผลิต

  97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัลสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

  97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและการ์ควิบัคุมทางการ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม

  97315 เคร์่�องม่อและเคร์่�องจุักร์กลการ์ผลิต*

  97316 เทคโนโลยีในการ์ออกแบับัผลิตภััณฑิ์และกร์ะบัวินการ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม* 

  97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและมาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม

  97421 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยีวิิศวิกร์ร์มการ์ผลิตและการ์จุัดการ์**

  97423 การ์วิางผังโร์งงานและการ์ศึกษาการ์ทำางานในอุตสาหกร์ร์ม

  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  97210 คณิตศาสตร์์ปิร์ะยุกต์สำาหร์ับัเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

  97217 พิ่�นฐานทางวิิศวิกร์ร์มเคร์่�องกลสำาหร์ับัเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

  97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และการ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม

  97426 วิิศวิกร์ร์มทางไฟฟ้าและคอมพิิวิเตอร์์ปิร์ะยุกต์

  97433 การ์ศึกษาควิามเปิ็นไปิได้ทางอุตสาหกร์ร์มและการ์จุัดการ์โคร์งการ์

  97436 ปิัญญาปิร์ะดิษฐ์สำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ 

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบัียนเร์ียนเม่�อเหล่อไม่เกิน 3 ชุดวิิชาสุดท้ายของหลักสูตร์
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ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ

  2)วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์

  บังคับ 9 ชุดวิชา

  97103 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับับัร์ร์จุุภััณฑิ์

  97214 วิัสดุและการ์จุัดการ์บัร์ร์จุุภััณฑิ์อย่างยั�งย่น

  97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและการ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์

  97220 การ์จุัดการ์และการ์พิัฒนากลยุทธ์ผลิตภััณฑิ์  

  97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและการ์ควิบัคุมทางการ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม

  97317 ร์ะบับัสาร์สนเทศและร์ะบับัอัตโนมัติในอุตสาหกร์ร์ม

  97320 นวิัตกร์ร์ม การ์ออกแบับั เทคโนโลยีผลิตภััณฑิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์*

  97431 เทคโนโลยีการ์แปิร์ร์ูปิบัร์ร์จุุภััณฑิ์*

  97432 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยีบัร์ร์จุุภััณฑิ์และการ์จุัดการ์ผลิตภััณฑิ์**

  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  71311 เทคโนโลยีการ์ผลิตและแปิร์ร์ูปิอาหาร์  

  71314 การ์พิัฒนาผลิตภััณฑิ์อาหาร์

  94330 การ์จุัดการ์ผลิตผลและการ์แปิร์ร์ูปิผลิตผลเกษตร์

  94431 การ์จุัดการ์การ์ตลาดสินค้าเกษตร์

  97101 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับัการ์พิิมพิ์

  97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และการ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม

  97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัลสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

  97318 การ์ออกแบับัทางการ์พิิมพิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์*

  99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์บันเวิ็บัและโมบัาย

  99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

5. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าทีม่ิใชส่าขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไปิ  1  6

 ข.  หมวิดวิิชาเฉพิาะ  14  84

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 15		 90

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ  

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบัียนเร์ียนเม่�อเหล่อไม่เกิน 3 ชุดวิิชาสุดท้ายของหลักสูตร์
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ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151  ไทยศึกษา

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ14ชุดวิชา(84หน่วยกิต)

  1)วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

  บังคับ 12 ชุดวิชา

  96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับัวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลย ี  

  97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและการ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์

  97219 วิัสดุอุตสาหกร์ร์มและกร์ร์มวิิธีการ์ผลิต

  97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัลสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

  97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและการ์ควิบัคุมทางการ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม

  97315 เคร์่�องม่อและเคร์่�องจุักร์กลการ์ผลิต*

  97316 เทคโนโลยีในการ์ออกแบับัผลิตภััณฑิ์และกร์ะบัวินการ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม* 

  97317 ร์ะบับัสาร์สนเทศและร์ะบับัอัตโนมัติในอุตสาหกร์ร์ม

  97418 ควิามปิลอดภััย อาชีวิอนามัย และสิ�งแวิดล้อมในอุตสาหกร์ร์ม  

  97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและมาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม

  97421 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยีวิิศวิกร์ร์มการ์ผลิตและการ์จุัดการ์**

  97423 การ์วิางผังโร์งงานและการ์ศึกษาการ์ทำางานในอุตสาหกร์ร์ม

  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  97210 คณิตศาสตร์์ปิร์ะยุกต์สำาหร์ับัเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

  97217 พิ่�นฐานทางวิิศวิกร์ร์มเคร์่�องกลสำาหร์ับัเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

  97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และการ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม

  97426 วิิศวิกร์ร์มทางไฟฟ้าและคอมพิิวิเตอร์์ปิร์ะยุกต์

  97433 การ์ศึกษาควิามเปิ็นไปิได้ทางอุตสาหกร์ร์มและการ์จุัดการ์โคร์งการ์

  97436 ปิัญญาปิร์ะดิษฐ์สำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ  

  2)วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์

  บังคับ 10 ชุดวิชา

  97103 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับับัร์ร์จุุภััณฑิ์

  97214 วิัสดุและการ์จุัดการ์บัร์ร์จุุภััณฑิ์อย่างยั�งย่น

  97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและการ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์

  97220 การ์จุัดการ์และการ์พิัฒนากลยุทธ์ผลิตภััณฑิ์  

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติเสร์ิมทักษะ  

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบัียนเร์ียนเม่�อเหล่อไม่เกิน 3 ชุดวิิชาสุดท้ายของหลักสูตร์
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ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ

  97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและการ์ควิบัคุมทางการ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม

  97317 ร์ะบับัสาร์สนเทศและร์ะบับัอัตโนมัติในอุตสาหกร์ร์ม

  97320 นวิัตกร์ร์ม การ์ออกแบับั เทคโนโลยีผลิตภััณฑิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์*

  97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและมาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม

  97431 เทคโนโลยีการ์แปิร์ร์ูปิบัร์ร์จุุภััณฑิ์*

  97432 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยีบัร์ร์จุุภััณฑิ์และการ์จุัดการ์ผลิตภััณฑิ์**

  เลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  71311 เทคโนโลยีการ์ผลิตและแปิร์ร์ูปิอาหาร์  

  71314 การ์พิัฒนาผลิตภััณฑิ์อาหาร์

  94330 การ์จุัดการ์ผลิตผลและการ์แปิร์ร์ูปิผลิตผลเกษตร์

  94431 การ์จุัดการ์การ์ตลาดสินค้าเกษตร์

  97101 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับัการ์พิิมพิ์

  97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และการ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม

  97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัลสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

  97318 การ์ออกแบับัทางการ์พิิมพิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์*

  99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์บันเวิ็บัและโมบัาย

  99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

  และเลือกอีก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

  96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับัวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

  97418 ควิามปิลอดภััย อาชีวิอนามัย และสิ�งแวิดล้อมในอุตสาหกร์ร์ม  

  97420 การ์จุัดการ์โลจุิสติกส์และโซึ่่อุปิทานสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์ม

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบัียนเร์ียนเม่�อเหล่อไม่เกิน 3 ชุดวิิชาสุดท้ายของหลักสูตร์
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
1. สำาเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

 วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10111 ภัาษาอังกฤษเพิ่�อการ์ส่�อสาร์

10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยี

 และสิ�งแวิดล้อมเพิ่�อชีวิิต

10151 ไทยศึกษา

1 ต้น

ปลาย 10103 ทักษะชีวิิต

10164 สังคมและวิัฒนธร์ร์มอาเซึ่ียน

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

ปลาย 10111 ภัาษาอังกฤษเพิ่�อการ์ส่�อสาร์

10151 ไทยศึกษา

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

2 ต้น 97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและ

 การ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์

97315 เคร์่�องม่อและเคร์่�องจุักร์กล

 การ์ผลิต*

97317 ร์ะบับัสาร์สนเทศและร์ะบับั

 อัตโนมัติในอุตสาหกร์ร์ม

2 ต้น 97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและ

 การ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์

97315 เคร์่�องม่อและเคร์่�องจุักร์กล

 การ์ผลิต*

97317 ร์ะบับัสาร์สนเทศและร์ะบับั

 อัตโนมัติในอุตสาหกร์ร์ม

ปลาย 97219 วิัสดุอุตสาหกร์ร์มและกร์ร์มวิิธี

 การ์ผลิต

97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและ 

 การ์ควิบัคุมทางการ์ผลิต

 ในอุตสาหกร์ร์ม

----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

ปลาย 97219 วิัสดุอุตสาหกร์ร์มและกร์ร์มวิิธี

 การ์ผลิต

97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและ 

 การ์ควิบัคุมทางการ์ผลิต

 ในอุตสาหกร์ร์ม

----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 97420 การ์จุัดการ์โลจุิสติกส์และ

 โซึ่่อุปิทานสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์ม

97423 การ์วิางผังโร์งงานและ

 การ์ศึกษาการ์ทำางาน

 ในอุตสาหกร์ร์ม

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

97210 คณิตศาสตร์์ปิร์ะยุกต์สำาหร์ับั

 เทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

97433 การ์ศึกษาควิามเปิ็นไปิได้

 ทางอุตสาหกร์ร์มและ

 การ์จุัดการ์โคร์งการ์

97436 ปิัญญาปิร์ะดิษฐ์สำาหร์ับั  

 อุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

3 ต้น 97420 การ์จุัดการ์โลจุิสติกส์และ

 โซึ่่อุปิทานสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์ม

97423 การ์วิางผังโร์งงานและ

 การ์ศึกษาการ์ทำางาน

 ในอุตสาหกร์ร์ม

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

97210 คณิตศาสตร์์ปิร์ะยุกต์สำาหร์ับั

 เทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

97433 การ์ศึกษาควิามเปิ็นไปิได้

 ทางอุตสาหกร์ร์มและ

 การ์จุัดการ์โคร์งการ์

97436 ปิัญญาปิร์ะดิษฐ์สำาหร์ับั  

 อุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

ปลาย 97316 เทคโนโลยีในการ์ออกแบับั

 ผลิตภััณฑิ์และกร์ะบัวินการ์  

 ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม*

97418 ควิามปิลอดภััย อาชีวิอนามัย 

 และสิ�งแวิดล้อมในอุตสาหกร์ร์ม

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

97217 พิ่�นฐานทางวิิศวิกร์ร์มเคร์่�องกล

 สำาหร์ับัเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และ

 การ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม

97426 วิิศวิกร์ร์มทางไฟฟ้าและ 

 คอมพิิวิเตอร์์ สำาหร์ับัเทคโนโลยี 

 อุตสาหกร์ร์ม

ปลาย 97316 เทคโนโลยีในการ์ออกแบับั

 ผลิตภััณฑิ์และกร์ะบัวินการ์  

 ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม*

97418 ควิามปิลอดภััย อาชีวิอนามัย 

 และสิ�งแวิดล้อมในอุตสาหกร์ร์ม

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

97217 พิ่�นฐานทางวิิศวิกร์ร์มเคร์่�องกล

 สำาหร์ับัเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และ

 การ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม

97426 วิิศวิกร์ร์มทางไฟฟ้าและ 

 คอมพิิวิเตอร์์ สำาหร์ับัเทคโนโลยี 

 อุตสาหกร์ร์ม

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัล

 สำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและ 

 มาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม 

97421 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี

 วิิศวิกร์ร์มการ์ผลิตและ

 การ์จุัดการ์

4 ต้น 10164 สังคมและวิัฒนธร์ร์มอาเซึ่ียน 

97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัล

 สำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและ 

 มาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม 

ปลาย ปลาย 10103 ทักษะชีวิิต

10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยี

 และสิ�งแวิดล้อมเพิ่�อชีวิิต

97421 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี

 วิิศวิกร์ร์มการ์ผลิตและ

 การ์จุัดการ์

 วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10111 ภัาษาอังกฤษเพิ่�อการ์ส่�อสาร์

10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยี

 และสิ�งแวิดล้อมเพิ่�อชีวิิต

10151 ไทยศึกษา

1 ต้น

ปลาย 10103 ทักษะชีวิิต

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั  

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

97103 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับับัร์ร์จุุภััณฑิ์

ปลาย 10103 ทักษะชีวิิต

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั  

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

97103 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับับัร์ร์จุุภััณฑิ์
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 10164 สังคมและวิัฒนธร์ร์มอาเซึ่ียน
97214 วิัสดุและการ์จุัดการ์บัร์ร์จุุภััณฑิ์
 อย่างยั�งย่น
97431 เทคโนโลยีการ์แปิร์ร์ูปิ
 บัร์ร์จุุภััณฑิ์*

2 ต้น 10164 สังคมและวิัฒนธร์ร์มอาเซึ่ียน
97214 วิัสดุและการ์จุัดการ์บัร์ร์จุุภััณฑิ์
 อย่างยั�งย่น
97431 เทคโนโลยีการ์แปิร์ร์ูปิ
 บัร์ร์จุุภััณฑิ์*

ปลาย 97220 การ์จุัดการ์และการ์พิัฒนา 
 กลยุทธ์ผลิตภััณฑิ์
97320 นวิัตกร์ร์ม การ์ออกแบับั   
 เทคโนโลยีผลิตภััณฑิ์และ  
 บัร์ร์จุุภััณฑิ์*
----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา

ปลาย 10151 ไทยศึกษา
97220 การ์จุัดการ์และการ์พิัฒนา 
 กลยุทธ์ผลิตภััณฑิ์
97320 นวิัตกร์ร์ม การ์ออกแบับั  
 เทคโนโลยีผลิตภััณฑิ์และ 
 บัร์ร์จุุภััณฑิ์*

3 ต้น 97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและ
 การ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์
97317 ร์ะบับัสาร์สนเทศและร์ะบับั 
 อัตโนมัติในอุตสาหกร์ร์ม
97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและ 
 มาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม

3 ต้น 97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและ
 การ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์
97317 ร์ะบับัสาร์สนเทศและร์ะบับั 
 อัตโนมัติในอุตสาหกร์ร์ม
97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและ 
 มาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม

ปลาย 97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและ
 การ์ควิบัคุมทางการ์ผลิต
 ในอุตสาหกร์ร์ม
97418 ควิามปิลอดภััย อาชีวิอนามัย
 และสิ�งแวิดล้อมในอุตสาหกร์ร์ม
----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
71314 การ์พิัฒนาผลิตภััณฑิ์อาหาร์
94330 การ์จุัดการ์ผลิตผลและ  
 การ์แปิร์ร์ูปิผลิตผลเกษตร์
97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัล 
 สำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ
97318 การ์ออกแบับัทางการ์พิิมพิ์ 
 และบัร์ร์จุุภััณฑิ์
99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์
 บันเวิ็บัและโมบัาย 

ปลาย 97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและ
 การ์ควิบัคุมทางการ์ผลิต
 ในอุตสาหกร์ร์ม
97418 ควิามปิลอดภััย อาชีวิอนามัย
 และสิ�งแวิดล้อมในอุตสาหกร์ร์ม
----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
71314 การ์พิัฒนาผลิตภััณฑิ์อาหาร์
94330 การ์จุัดการ์ผลิตผลและ  
 การ์แปิร์ร์ูปิผลิตผลเกษตร์
97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัล 
 สำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ
97318 การ์ออกแบับัทางการ์พิิมพิ์ 
 และบัร์ร์จุุภััณฑิ์
99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์
 บันเวิ็บัและโมบัาย 

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 97420 การ์จุัดการ์โลจุิสติกส์และ 

 โซึ่่อุปิทานสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์ม

97432 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี

 บัร์ร์จุุภััณฑิ์และการ์จุัดการ์ 

 ผลิตภััณฑิ์

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71311 เทคโนโลยีการ์ผลิตและ

 แปิร์ร์ูปิอาหาร์

94431 การ์จุัดการ์การ์ตลาดสินค้า 

 เกษตร์

97101 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับัการ์พิิมพิ์

97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และ 

 การ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม

99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี 

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ 

 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

4 ต้น 10111 ภัาษาอังกฤษเพิ่�อการ์ส่�อสาร์

97420 การ์จุัดการ์โลจุิสติกส์และ

 โซึ่่อุปิทานสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์ม

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71311 เทคโนโลยีการ์ผลิตและ

 แปิร์ร์ูปิอาหาร์

94431 การ์จุัดการ์การ์ตลาดสินค้า 

 เกษตร์

97101 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับัการ์พิิมพิ์

97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และ 

 การ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม

99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี 

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ 

 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

ปลาย ปลาย 10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยี

 และสิ�งแวิดล้อมเพิ่�อชีวิิต

97432 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี

 บัร์ร์จุุภััณฑิ์และการ์จุัดการ์  

 ผลิตภััณฑิ์

----- ชุดวิิชาเล่อกเสร์ี 1 ชุดวิิชา
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2. สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรือ 

        อนุปริญญาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม จากวิทยาลัยชุมชน

 วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและ 

 การ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์

97423 การ์วิางผังโร์งงานและ

 การ์ศึกษาการ์ทำางาน

 ในอุตสาหกร์ร์ม

1 ต้น

ปลาย 10121 อาร์ยธร์ร์มมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและ

 การ์ควิบัคุมทางการ์ผลิต

 ในอุตสาหกร์ร์ม

ปลาย 10121 อาร์ยธร์ร์มมนุษย์ 

10151 ไทยศึกษา

97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและ

 การ์ควิบัคุมทางการ์ผลิต

 ในอุตสาหกร์ร์ม

2 ต้น 97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัล

 สำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

97315 เคร์่�องม่อและเคร์่�องจุักร์กล

 การ์ผลิต*

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

97210 คณิตศาสตร์์ปิร์ะยุกต์สำาหร์ับั

 เทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

97433 การ์ศึกษาควิามเปิ็นไปิได้

 ทางอุตสาหกร์ร์มและ

 การ์จุัดการ์โคร์งการ์

97436 ปิัญญาปิร์ะดิษฐ์สำาหร์ับั  

 อุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

2 ต้น 97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัล

 สำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

97315 เคร์่�องม่อและเคร์่�องจุักร์กล

 การ์ผลิต*

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

97210 คณิตศาสตร์์ปิร์ะยุกต์สำาหร์ับั

 เทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

97433 การ์ศึกษาควิามเปิ็นไปิได้

 ทางอุตสาหกร์ร์มและ

 การ์จุัดการ์โคร์งการ์

97436 ปิัญญาปิร์ะดิษฐ์สำาหร์ับั  

 อุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 97219 วิัสดุอุตสาหกร์ร์มและกร์ร์มวิิธี

 การ์ผลิต

97316 เทคโนโลยีในการ์ออกแบับั

 ผลิตภััณฑิ์และกร์ะบัวิน

 การ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม*

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

97217 พิ่�นฐานทางวิิศวิกร์ร์มเคร์่�องกล

 สำาหร์ับัเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และ

 การ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม

97426 วิิศวิกร์ร์มทางไฟฟ้าและ

 คอมพิิวิเตอร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยี

ปลาย 97219 วิัสดุอุตสาหกร์ร์มและกร์ร์มวิิธี

 การ์ผลิต

97316 เทคโนโลยีในการ์ออกแบับั

 ผลิตภััณฑิ์และกร์ะบัวิน

 การ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม*

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

97217 พิ่�นฐานทางวิิศวิกร์ร์มเคร์่�องกล

 สำาหร์ับัเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และ

 การ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม

97426 วิิศวิกร์ร์มทางไฟฟ้าและ

 คอมพิิวิเตอร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยี

3 ต้น 97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและ  

 มาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม

97421 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี

 วิิศวิกร์ร์มการ์ผลิต 

 และการ์จุัดการ์

3 ต้น 97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและ

 การ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์

97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและ  

 มาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม

97423 การ์วิางผังโร์งงานและ

 การ์ศึกษาการ์ทำางาน

 ในอุตสาหกร์ร์ม

ปลาย ปลาย 10131 สังคมมนุษย์

97421 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี

 วิิศวิกร์ร์มการ์ผลิตและ

 การ์จุัดการ์

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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 วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อาร์ยธร์ร์มมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและ
 การ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์

1 ต้น

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์
97103 ควิามร์ู้เกี�ยวิกับับัร์ร์จุุภััณฑิ์
97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและ
 การ์ควิบัคุมทางการ์ผลิต
 ในอุตสาหกร์ร์ม

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์
97103 ควิามร์ู้เกี�ยวิกับับัร์ร์จุุภััณฑิ์
97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและ
 การ์ควิบัคุมทางการ์ผลิต
 ในอุตสาหกร์ร์ม

2 ต้น 97214 วิัสดุและการ์จุัดการ์บัร์ร์จุุภััณฑิ์
 อย่างยั�งย่น
97317 ร์ะบับัสาร์สนเทศและร์ะบับั 
 อัตโนมัติในอุตสาหกร์ร์ม
97431 เทคโนโลยีการ์แปิร์ร์ูปิ
 บัร์ร์จุุภััณฑิ์*

2 ต้น 97214 วิัสดุและการ์จุัดการ์บัร์ร์จุุภััณฑิ์
 อย่างยั�งย่น
97317 ร์ะบับัสาร์สนเทศและร์ะบับั 
 อัตโนมัติในอุตสาหกร์ร์ม
97431 เทคโนโลยีการ์แปิร์ร์ูปิ
 บัร์ร์จุุภััณฑิ์*

ปลาย 97220 การ์จุัดการ์และการ์พิัฒนา 
 กลยุทธ์ผลิตภััณฑิ์
97320 นวิัตกร์ร์ม การ์ออกแบับั  
 เทคโนโลยีผลิตภััณฑิ์และ
 บัร์ร์จุุภััณฑิ์*
----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
71314 การ์พิัฒนาผลิตภััณฑิ์อาหาร์
94330 การ์จุัดการ์ผลิตผลและ 
 การ์แปิร์ร์ูปิผลิตผลเกษตร์
97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัล 
 สำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ
97318 การ์ออกแบับัทางการ์พิิมพิ์และ 
 บัร์ร์จุุภััณฑิ์
99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์ 
 บันเวิ็บัและโมบัาย

ปลาย 97220 การ์จุัดการ์และการ์พิัฒนา 
 กลยุทธ์ผลิตภััณฑิ์
97320 นวิัตกร์ร์ม การ์ออกแบับั  
 เทคโนโลยีผลิตภััณฑิ์และ
 บัร์ร์จุุภััณฑิ์*
----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
71314 การ์พิัฒนาผลิตภััณฑิ์อาหาร์
94330 การ์จุัดการ์ผลิตผลและ 
 การ์แปิร์ร์ูปิผลิตผลเกษตร์
97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัล 
 สำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ
97318 การ์ออกแบับัทางการ์พิิมพิ์และ 
 บัร์ร์จุุภััณฑิ์
99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์ 
 บันเวิ็บัและโมบัาย

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 97432 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี

 บัร์ร์จุุภััณฑิ์และการ์จุัดการ์ 

 ผลิตภััณฑิ์

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71311 เทคโนโลยีการ์ผลิตและ

 แปิร์ร์ูปิอาหาร์

94431 การ์จุัดการ์การ์ตลาดสินค้า 

 เกษตร์

97101 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับัการ์พิิมพิ์

97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และ

 การ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม

99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี 

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ 

 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

3 ต้น 10151 ไทยศึกษา

97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและ

 การ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71311 เทคโนโลยีการ์ผลิตและ

 แปิร์ร์ูปิอาหาร์

94431 การ์จุัดการ์การ์ตลาดสินค้า 

 เกษตร์

97101 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับัการ์พิิมพิ์

97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และ

 การ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม

99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี 

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ 

 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

ปลาย ปลาย 10121 อาร์ยธร์ร์มมนุษย์

97432 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี

 บัร์ร์จุุภััณฑิ์และการ์จุัดการ์ 

 ผลิตภััณฑิ์

3. สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่มิใช่ทางด้านอุตสาหกรรม

 วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

97423 การ์วิางผังโร์งงานและ 

 การ์ศึกษาการ์ทำางาน

 ในอุตสาหกร์ร์ม

1 ต้น
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10121 อาร์ยธร์ร์มมนุษย์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยี
 และสิ�งแวิดล้อมเพิ่�อชีวิิต
97219 วิัสดุอุตสาหกร์ร์มและกร์ร์มวิิธี
 การ์ผลิต

ปลาย 10121 อาร์ยธร์ร์มมนุษย์
96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั  
 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี
97219 วิัสดุอุตสาหกร์ร์มและกร์ร์มวิิธี
 การ์ผลิต

2 ต้น 97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและ
 การ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์
97317 ร์ะบับัสาร์สนเทศและร์ะบับั 
 อัตโนมัติในอุตสาหกร์ร์ม
97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและ  
 มาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม

2 ต้น 97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและ
 การ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์
97317 ร์ะบับัสาร์สนเทศและร์ะบับั 
 อัตโนมัติในอุตสาหกร์ร์ม
97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและ  
 มาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม

ปลาย 97316 เทคโนโลยีในการ์ออกแบับั 
 ผลิตภััณฑิ์และกร์ะบัวินการ์ 
 ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม*
97418 ควิามปิลอดภััย อาชีวิอนามัย
 และสิ�งแวิดล้อมในอุตสาหกร์ร์ม
----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

97217 พิ่�นฐานทางวิิศวิกร์ร์มเคร์่�องกล
 สำาหร์ับัเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม
97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และ
 การ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม
97426 วิิศวิกร์ร์มทางไฟฟ้าและ
 คอมพิิวิเตอร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยี

ปลาย 10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยี
 และสิ�งแวิดล้อมเพิ่�อชีวิิต
97316 เทคโนโลยีในการ์ออกแบับั 
 ผลิตภััณฑิ์และกร์ะบัวินการ์ 
 ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม*
97418 ควิามปิลอดภััย อาชีวิอนามัย
 และสิ�งแวิดลอ้มในอตุสาหกร์ร์ม

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัลสำาหร์ับั
 อุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ
97315 เคร์่�องม่อและเคร์่�องจุักร์กล
 การ์ผลิต*
----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

97210 คณิตศาสตร์์ปิร์ะยุกต์สำาหร์ับั
 เทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม
97433 การ์ศึกษาควิามเปิ็นไปิได้
 ทางอุตสาหกร์ร์มและ
 การ์จุัดการ์โคร์งการ์
97436 ปิัญญาปิร์ะดิษฐ์สำาหร์ับั  
 อุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

3 ต้น 97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัลสำาหร์ับั
 อุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ
97315 เคร์่�องม่อและเคร์่�องจุักร์กล
 การ์ผลิต*
----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

97210 คณิตศาสตร์์ปิร์ะยุกต์สำาหร์ับั
 เทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม
97433 การ์ศึกษาควิามเปิ็นไปิได้
 ทางอุตสาหกร์ร์มและ
 การ์จุัดการ์โคร์งการ์
97436 ปิัญญาปิร์ะดิษฐ์สำาหร์ับั  
 อุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

ปลาย 97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและ
 การ์ควิบัคุมทางการ์ผลิต
 ในอุตสาหกร์ร์ม
97421 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี
 วิิศวิกร์ร์มการ์ผลิตและ
 การ์จุัดการ์

ปลาย 10151 ไทยศึกษา
97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและ
 การ์ควิบัคุมทางการ์ผลิต
 ในอุตสาหกร์ร์ม
----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

97217 พิ่�นฐานทางวิิศวิกร์ร์มเคร์่�องกล
 สำาหร์ับัเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม
97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และ
 การ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม
97426 วิิศวิกร์ร์มทางไฟฟ้าและ
 คอมพิิวิเตอร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยี

4 ต้น 4 ต้น 97421 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี
 วิิศวิกร์ร์มการ์ผลิตและ
 การ์จุัดการ์
97423 การ์วิางผังโร์งงานและ
 การ์ศึกษาการ์ทำางาน
 ในอุตสาหกร์ร์ม
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 วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา
97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและ
 การ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์
----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั
 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี
97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและ  
 มาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม
97420 การ์จุัดการ์โลจุิสติกส์และ
 โซึ่่อุปิทานสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์ม

1 ต้น

ปลาย 10121 อาร์ยธร์ร์มมนุษย์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยี
 และสิ�งแวิดล้อมเพิ่�อชีวิิต
97103 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับับัร์ร์จุุภััณฑิ์

ปลาย 10121 อาร์ยธร์ร์มมนุษย์
97103 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับับัร์ร์จุุภััณฑิ์
97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและ
 การ์ควิบัคุมทางการ์ผลิต
 ในอุตสาหกร์ร์ม

2 ต้น 97214 วิัสดุและการ์จุัดการ์บัร์ร์จุุภััณฑิ์
 อย่างยั�งย่น
97317 ร์ะบับัสาร์สนเทศและร์ะบับั  
 อัตโนมัติในอุตสาหกร์ร์ม
97431 เทคโนโลยีการ์แปิร์ร์ูปิ 
 บัร์ร์จุุภััณฑิ์*

2 ต้น 10151 ไทยศึกษา
97214 วิัสดุและการ์จุัดการ์บัร์ร์จุุภััณฑิ์
 อย่างยั�งย่น
97431 เทคโนโลยีการ์แปิร์ร์ูปิ 
 บัร์ร์จุุภััณฑิ์*

ปลาย 97220 การ์จุัดการ์และการ์พิัฒนา  
 กลยุทธ์ผลิตภััณฑิ์ 
97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและ
 การ์ควิบัคุมทางการ์ผลิต
 ในอุตสาหกร์ร์ม 
97320 นวิัตกร์ร์ม การ์ออกแบับั   
 เทคโนโลยีผลิตภััณฑิ์และ
 บัร์ร์จุุภััณฑิ์*

ปลาย 10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยี
 และสิ�งแวิดล้อมเพิ่�อชีวิิต
97220 การ์จุัดการ์และการ์พิัฒนา  
 กลยุทธ์ผลิตภััณฑิ์
97320 นวิัตกร์ร์ม การ์ออกแบับั  
 เทคโนโลยีผลิตภััณฑิ์และ 
 บัร์ร์จุุภััณฑิ์*

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น ----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 2 ชุดวิิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
71311 เทคโนโลยีการ์ผลิตและ
 แปิร์ร์ูปิอาหาร์
94431 การ์จุัดการ์การ์ตลาดสินค้า  
 เกษตร์
97101 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับัการ์พิิมพิ์
97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และ
 การ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม
99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี 
 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ 
 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ
และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั
 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี
97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและ 
 มาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม
97420 การ์จุัดการ์โลจุิสติกส์และ
 โซึ่่อุปิทานสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์ม

3 ต้น 97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและ 
 การ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์
97317 ร์ะบับัสาร์สนเทศและร์ะบับั  
 อัตโนมัติในอุตสาหกร์ร์ม
----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั
 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี
97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและ 
 มาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม
97420 การ์จุัดการ์โลจุิสติกส์และ
 โซึ่่อุปิทานสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์ม

ปลาย 97418 ควิามปิลอดภััย อาชีวิอนามัย 
 และสิ�งแวิดล้อมในอุตสาหกร์ร์ม
97432 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี
 บัร์ร์จุุภััณฑิ์และการ์จุัดการ์ 
 ผลิตภััณฑิ์
----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
71314 การ์พิัฒนาผลิตภััณฑิ์อาหาร์
94330 การ์จุัดการ์ผลิตผลและ
 การ์แปิร์ร์ูปิผลิตผลเกษตร์
97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัลสำาหร์ับั
 อุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ
97318 การ์ออกแบับัทางการ์พิิมพิ์และ
 บัร์ร์จุุภััณฑิ์
99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์ 
 บันเวิ็บัและโมบัาย

ปลาย 97418 ควิามปิลอดภััย อาชีวิอนามัย 
 และสิ�งแวิดล้อมในอุตสาหกร์ร์ม
----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
71314 การ์พิัฒนาผลิตภััณฑิ์อาหาร์
94330 การ์จุัดการ์ผลิตผลและ
 การ์แปิร์ร์ูปิผลิตผลเกษตร์
97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัลสำาหร์ับั
 อุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ
97318 การ์ออกแบับัทางการ์พิิมพิ์และ
 บัร์ร์จุุภััณฑิ์
99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์ 
 บันเวิ็บัและโมบัาย
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 4 ต้น 97432 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี

 บัร์ร์จุุภััณฑิ์และการ์จุัดการ์ 

 ผลิตภััณฑิ์

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 2 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71311 เทคโนโลยีการ์ผลิตและ

 แปิร์ร์ูปิอาหาร์

94431 การ์จุัดการ์การ์ตลาดสินค้า  

 เกษตร์

97101 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับัการ์พิิมพิ์

97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และ

 การ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม

99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี 

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ 

 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและ  

 มาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม

97420 การ์จุัดการ์โลจุิสติกส์และ

 โซึ่่อุปิทานสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์ม
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4. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

 วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและ 

 การ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์

97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและ 

 มาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม

97423 การ์วิางผังโร์งงานและ

 การ์ศึกษาการ์ทำางาน

 ในอุตสาหกร์ร์ม

1 ต้น

ปลาย 97219 วิัสดุอุตสาหกร์ร์มและกร์ร์มวิิธี

 การ์ผลิต

97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและ

 การ์ควิบัคุมทางการ์ผลิต

 ในอุตสาหกร์ร์ม

97316 เทคโนโลยีในการ์ออกแบับั

 ผลิตภััณฑิ์และกร์ะบัวิน

 การ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม*

ปลาย 97219 วิัสดุอุตสาหกร์ร์มและกร์ร์มวิิธี

 การ์ผลิต

97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและ

 การ์ควิบัคุมทางการ์ผลิต

 ในอุตสาหกร์ร์ม

97316 เทคโนโลยีในการ์ออกแบับั

 ผลิตภััณฑิ์และกร์ะบัวิน

 การ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม*

2 ต้น 10151 ไทยศึกษา

97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัลสำาหร์ับั

 อุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

97315 เคร์่�องม่อและเคร์่�องจุักร์กล

 การ์ผลิต*

2 ต้น 97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัลสำาหร์ับั

 อุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

97315 เคร์่�องม่อและเคร์่�องจุักร์กล

 การ์ผลิต*

97423 การ์วิางผังโร์งงานและ

 การ์ศึกษาการ์ทำางาน

 ในอุตสาหกร์ร์ม

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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ปลาย 97421 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี
 วิิศวิกร์ร์มการ์ผลิตและ
 การ์จุัดการ์
----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 2 ชุดวิิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97210 คณิตศาสตร์์ปิร์ะยุกต์สำาหร์ับั
 เทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม
97217 พิ่�นฐานทางวิิศวิกร์ร์มเคร์่�องกล
 สำาหร์ับัเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม
97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และการ์แก้ 
 ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม
97426 วิิศวิกร์ร์มทางไฟฟ้าและ 
 คอมพิิวิเตอร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยี
97433 การ์ศึกษาควิามเปิ็นไปิได้ทาง 
 อุตสาหกร์ร์มและการ์จุัดการ์ 
 โคร์งการ์
97436 ปิัญญาปิร์ะดิษฐ์สำาหร์ับั 
 อุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

ปลาย 10151 ไทยศึกษา
----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 2 ชุดวิิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97210 คณิตศาสตร์์ปิร์ะยุกต์สำาหร์ับั
 เทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม
97217 พิ่�นฐานทางวิิศวิกร์ร์มเคร์่�องกล
 สำาหร์ับัเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม
97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และการ์แก้
 ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม
97426 วิิศวิกร์ร์มทางไฟฟ้าและ 
 คอมพิิวิเตอร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยี
97433 การ์ศึกษาควิามเปิ็นไปิได้ทาง 
 อุตสาหกร์ร์มและการ์จุัดการ์ 
 โคร์งการ์
97436 ปิัญญาปิร์ะดิษฐ์สำาหร์ับั 
 อุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

3 ต้น 3 ต้น 97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและ
 การ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์
97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและ  
 มาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม
97421 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี
 วิิศวิกร์ร์มการ์ผลิตและ
 การ์จุัดการ์

 วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา
97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและ
 การ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์
97317 ร์ะบับัสาร์สนเทศและร์ะบับั 
 อัตโนมัติในอุตสาหกร์ร์ม

1 ต้น
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 97103 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับับัร์ร์จุุภััณฑิ์

97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและ

 การ์ควิบัคุมทางการ์ผลิต

 ในอุตสาหกร์ร์ม

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71314 การ์พิัฒนาผลิตภััณฑิ์อาหาร์

94330 การ์จุัดการ์ผลิตผลและ 

 การ์แปิร์ร์ูปิผลิตผลเกษตร์

97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัลสำาหร์ับั 

 อุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

97318 การ์ออกแบับัทางการ์พิิมพิ์และ 

 บัร์ร์จุุภััณฑิ์

99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์  

 บันเวิ็บัและโมบัาย

ปลาย 97103 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับับัร์ร์จุุภััณฑิ์

97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและ

 การ์ควิบัคุมทางการ์ผลิต

 ในอุตสาหกร์ร์ม

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71314 การ์พิัฒนาผลิตภััณฑิ์อาหาร์

94330 การ์จุัดการ์ผลิตผลและ 

 การ์แปิร์ร์ูปิผลิตผลเกษตร์

97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัลสำาหร์ับั 

 อุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

97318 การ์ออกแบับัทางการ์พิิมพิ์และ 

 บัร์ร์จุุภััณฑิ์

99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์  

 บันเวิ็บัและโมบัาย

2 ต้น 97214 วิัสดุและการ์จุัดการ์บัร์ร์จุุภััณฑิ์

 อย่างยั�งย่น

97431 เทคโนโลยีการ์แปิร์ร์ูปิ 

 บัร์ร์จุุภััณฑิ์*

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71311 เทคโนโลยีการ์ผลิตและ

 แปิร์ร์ูปิอาหาร์

94431 การ์จุัดการ์การ์ตลาดสินค้า  

 เกษตร์

97101 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับัการ์พิิมพิ์

97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และ

 การ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม

99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี 

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ 

 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

2 ต้น 97214 วิัสดุและการ์จุัดการ์บัร์ร์จุุภััณฑิ์

 อย่างยั�งย่น

97317 ร์ะบับัสาร์สนเทศและร์ะบับั 

 อัตโนมัติในอุตสาหกร์ร์ม

97431 เทคโนโลยีการ์แปิร์ร์ูปิ 

 บัร์ร์จุุภััณฑิ์*

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 97220 การ์จุัดการ์และการ์พิัฒนา 

 กลยุทธ์ผลิตภััณฑิ์

97320 นวิัตกร์ร์ม การ์ออกแบับั  

 เทคโนโลยีผลิตภััณฑิ์และ

 บัร์ร์จุุภััณฑิ์*

97432 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลย ี

 บัร์ร์จุุภััณฑิ์และการ์จุัดการ์ 

 ผลิตภััณฑิ์

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

97220 การ์จุัดการ์และการ์พิัฒนา 

 กลยุทธ์ผลิตภััณฑิ์

97320 นวิัตกร์ร์ม การ์ออกแบับั  

 เทคโนโลยีผลิตภััณฑิ์และ

 บัร์ร์จุุภััณฑิ์*

3 ต้น 3 ต้น 97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและ 

 การ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์

97432 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลย ี

 บัร์ร์จุุภััณฑิ์และการ์จุัดการ์ 

 ผลิตภััณฑิ์

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71311 เทคโนโลยีการ์ผลิตและ

 แปิร์ร์ูปิอาหาร์

94431 การ์จุัดการ์การ์ตลาดสินค้า 

 เกษตร์

97101 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับัการ์พิิมพิ์

97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และ 

 การ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม

99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี 

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ 

 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ

5. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

 วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและ

 การ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์

97423 การ์วิางผังโร์งงานและ

 การ์ศึกษาการ์ทำางาน

 ในอุตสาหกร์ร์ม

1 ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและ

 การ์ควิบัคุมทางการ์ผลิต

 ในอุตสาหกร์ร์ม

97316 เทคโนโลยีในการ์ออกแบับั  

 ผลิตภััณฑิ์และกร์ะบัวินการ์ 

 ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม*

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั 

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

97418 ควิามปิลอดภััย อาชีวิอนามัย 

 และสิ�งแวิดลอ้มในอตุสาหกร์ร์ม

2 ต้น 97317 ร์ะบับัสาร์สนเทศและร์ะบับั  

 อัตโนมัติในอุตสาหกร์ร์ม

97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและ 

 มาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

97210 คณิตศาสตร์์ปิร์ะยุกต์สำาหร์ับั 

 เทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

97433 การ์ศึกษาควิามเปิ็นไปิได้

 ทางอุตสาหกร์ร์มและ

 การ์จุัดการ์โคร์งการ์

97436 ปิัญญาปิร์ะดิษฐ์สำาหร์ับั

 อุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

2 ต้น 97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและ

 การ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์

97317 ร์ะบับัสาร์สนเทศและร์ะบับั 

 อัตโนมัติในอุตสาหกร์ร์ม

97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและ 

 มาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 97219 วิัสดุอุตสาหกร์ร์มและกร์ร์มวิิธ ี

 การ์ผลิต

97418 ควิามปิลอดภััย อาชีวิอนามัย 

 และสิ�งแวิดล้อมในอุตสาหกร์ร์ม 

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

97217 พิ่�นฐานทางวิิศวิกร์ร์มเคร์่�องกล

 สำาหร์ับัเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และ 

 การ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม

97426 วิิศวิกร์ร์มทางไฟฟ้าและ

 คอมพิิวิเตอร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยี

ปลาย 97219 วิัสดุอุตสาหกร์ร์มและกร์ร์มวิิธ ี

 การ์ผลิต

97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและ

 การ์ควิบัคุมทางการ์ผลิต

 ในอุตสาหกร์ร์ม

97316 เทคโนโลยีในการ์ออกแบับั  

 ผลิตภััณฑิ์และกร์ะบัวินการ์ 

 ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม*

3 ต้น 97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัลสำาหร์ับั 

 อุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

97315 เคร์่�องม่อและเคร์่�องจุักร์กล

 การ์ผลิต*

97421 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยี

 วิิศวิกร์ร์มการ์ผลิตและ

 การ์จุัดการ์

3 ต้น 97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัลสำาหร์ับั 

 อุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

97315 เคร์่�องม่อและเคร์่�องจุักร์กล

 การ์ผลิต*

97423 การ์วิางผังโร์งงานและ

 การ์ศึกษาการ์ทำางาน

 ในอุตสาหกร์ร์ม

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย ปลาย 97421 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลย ี

 วิิศวิกร์ร์มการ์ผลิตและ

 การ์จุัดการ์

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 2 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

97210 คณิตศาสตร์์ปิร์ะยุกต์สำาหร์ับั  

 เทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

97217 พิ่�นฐานทางวิิศวิกร์ร์มเคร์่�องกล

 สำาหร์ับัเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และ

 การ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม

97426 วิิศวิกร์ร์มทางไฟฟ้าและ

 คอมพิิวิเตอร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยี

97433 การ์ศึกษาควิามเปิ็นไปิได้

 ทางอุตสาหกร์ร์มและ

 การ์จุัดการ์โคร์งการ์

97436 ปิัญญาปิร์ะดิษฐ์สำาหร์ับั

 อุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

 วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและ

 การ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์

97317 ร์ะบับัสาร์สนเทศและร์ะบับั  

 อัตโนมัติในอุตสาหกร์ร์ม

1 ต้น
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 97103 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับับัร์ร์จุุภััณฑิ์

97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและ

 การ์ควิบัคุมทางการ์ผลิต

 ในอุตสาหกร์ร์ม

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

97418 ควิามปิลอดภััย อาชีวิอนามัย

 และสิ�งแวิดล้อมในอุตสาหกร์ร์ม

ปลาย 97103 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับับัร์ร์จุุภััณฑิ์

97214 วิัสดุและการ์จุัดการ์บัร์ร์จุุภััณฑิ ์

 อย่างยั�งย่น

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

97418 ควิามปิลอดภััย อาชีวิอนามัย

 และสิ�งแวิดลอ้มในอตุสาหกร์ร์ม

2 ต้น 97214 วิัสดุและการ์จุัดการ์บัร์ร์จุุภััณฑิ์

 อย่างยั�งย่น

97431 เทคโนโลยีการ์แปิร์ร์ูปิ

 บัร์ร์จุุภััณฑิ์*

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71311 เทคโนโลยีการ์ผลิตและ

 แปิร์ร์ูปิอาหาร์

94431 การ์จุัดการ์การ์ตลาดสินค้า  

 เกษตร์

97101 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับัการ์พิิมพิ์

97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และ

 การ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม

99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี  

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ 

 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

2 ต้น 97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและ

 การ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์

97431 เทคโนโลยีการ์แปิร์ร์ูปิ

 บัร์ร์จุุภััณฑิ์*

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71311 เทคโนโลยีการ์ผลิตและ

 แปิร์ร์ูปิอาหาร์

94431 การ์จุัดการ์การ์ตลาดสินค้า  

 เกษตร์

97101 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับัการ์พิิมพิ์

97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และ

 การ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม

99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี  

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ 

 สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 97220 การ์จุัดการ์และการ์พิัฒนา  

 กลยุทธ์ผลิตภััณฑิ์

97320 นวิัตกร์ร์ม การ์ออกแบับั   

 เทคโนโลยีผลิตภััณฑิ์และ

 บัร์ร์จุุภััณฑิ์*

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71314 การ์พิัฒนาผลิตภััณฑิ์อาหาร์

94330 การ์จุัดการ์ผลิตผลและ

 การ์แปิร์ร์ูปิผลิตผลเกษตร์

97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัลสำาหร์ับั

 อุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

97318 การ์ออกแบับัทางการ์พิิมพิ์และ

 บัร์ร์จุุภััณฑิ์

99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์  

 บันเวิ็บัและโมบัาย

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

97220 การ์จุัดการ์และการ์พิัฒนา  

 กลยุทธ์ผลิตภััณฑิ์

97320 นวิัตกร์ร์ม การ์ออกแบับั   

 เทคโนโลยีผลิตภััณฑิ์และ

 บัร์ร์จุุภััณฑิ์*

3 ต้น 97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและ  

 มาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม

97432 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลย ี

 บัร์ร์จุุภััณฑิ์และการ์จุัดการ์  

 ผลิตภััณฑิ์

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

97420 การ์จุัดการ์โลจุิสติกส์และ

 โซึ่่อุปิทานสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์ม

3 ต้น 97317 ร์ะบับัสาร์สนเทศและร์ะบับั 

 อัตโนมัติในอุตสาหกร์ร์ม

97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและ  

 มาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับั

 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

97420 การ์จุัดการ์โลจุิสติกส์และ

 โซึ่่อุปิทานสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์ม

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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ปี
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ปลาย ปลาย 97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและ 

 การ์ควิบัคุมทางการ์ผลิต 

 ในอุตสาหกร์ร์ม      

97432 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลย ี

 บัร์ร์จุุภััณฑิ์และการ์จุัดการ์ 

 ผลิตภััณฑิ์

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71314 การ์พิัฒนาผลิตภััณฑิ์อาหาร์

94330 การ์จุัดการ์ผลิตผลและ 

 การ์แปิร์ร์ูปิผลิตผลเกษตร์

97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัลสำาหร์ับั 

 อุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

97318 การ์ออกแบับัทางการ์พิิมพิ์และ

 บัร์ร์จุุภััณฑิ์

99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์  

 บันเวิ็บัและโมบัาย
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รายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตร

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ประกอบด้วย	2	กลุ่มวิชา	คือ

 ❏		กลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป

 ❏		กลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2563)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์	
Certif icate Program in Computer Programming

ชื่อประกาศนียบัตร			
ช่�อเต็ม ปิร์ะกาศนียบััตร์การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์   

อักษร์ย่อ ปิ. การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์   

ช่�อเต็มภัาษาอังกฤษ Certif icate in Computer Programming 

อักษร์ย่อภัาษาอังกฤษ Cert. in Computer Programming
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สำาเร์็จุการ์ศึกษาชั�นปิร์ะโยคมัธยมศึกษาตอนปิลาย (ม.6) หร์่อปิร์ะกาศนียบััตร์วิิชาชีพิ (ปิวิช.) 

หร์่อเทียบัเท่าตามที�กร์ะทร์วิงศึกษาธิการ์ร์ับัร์อง หรือ

2) สำาเร็์จุการ์ศึกษาปิร์ะกาศนียบััตร์วิิชาชีพิชั�นสูง (ปิวิส.) หร์่อเทียบัเท่า หร่์ออนุปิริ์ญญา 

หร์่อเทียบัเท่า จุากสถาบัันการ์ศึกษาที�กร์ะทร์วิงศึกษาธิการ์ร์ับัร์อง หรือ

3) สำาเร็์จุการ์ศึกษาปิริ์ญญาตรี์หร์อ่เทยีบัเทา่ หร์อ่สูงกว่ิา จุากสถาบัันการ์ศึกษาที�สภัามหาวิิทยาลยั 

ร์ับัร์อง
 

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

สำาเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต

 หมวิดวิิชาเฉพิาะ  5  30

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 5		 30

หมายเหตุ * โคร์งสร์า้งและร์ายละเอยีดของหลกัสตูร์อาจุมีการ์ปิร์บััปิร์งุเปิลี�ยนแปิลงได ้ทั�งนี� ขอให้นักศกึษาตดิตามขา่วิจุากเอกสาร์

  ปิร์ะชาสัมพิันธ์/เวิ็บัไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลัย
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(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 หมวดวิชาเฉพาะ5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

 โดยเลือกกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้

 กลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป

 บังคับ 4 ชุดวิชา

 96408  การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*

 96414  การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

 99420  การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั*

 99421  การ์โปิร์แกร์มเชิงวิัตถุ*

 และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 96407  การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ

 99316  การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับัร์ะบับัเชิงวิัตถุ

 กลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

 บังคับ 4 ชุดวิชา

 96408  การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*

 96414  การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์*

 99420  การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั*

 99422  การ์โปิร์แกร์มปิร์ะยุกต์บันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที�*

 และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 96407  การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ

 99316  การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับัร์ะบับัเชิงวิัตถุ

 99319  การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์บันเวิ็บัและโมบัาย

หมายเหตุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา*

        สำาเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล**

96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์**

99420 การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั**

1 ต้น

ปลาย กลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป

99421 การ์โปิร์แกร์มเชิงวิัตถุ**

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

96407 การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ

99316 การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับั

 ร์ะบับัเชิงวิัตถุ

กลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

99422 การ์โปิร์แกร์มปิร์ะยุกต์บันอุปิกร์ณ์

 เคล่�อนที�**

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

96407 การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ

99316 การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับั

 ร์ะบับัเชิงวิัตถุ

99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์

 บันเวิ็บัและโมบัาย

ปลาย

หมายเหต ุ * เปิิดร์ับันักศึกษาเฉพิาะภัาคต้นเท่านั�น

 ** เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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รายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตร

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2563)
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หลักสูตรประกาศนียบัตร	

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	
Certif icate Program in Product and Packaging Technology

ชื่อประกาศนียบัตร			
ช่�อเต็ม ปิร์ะกาศนียบััตร์เทคโนโลยีผลิตภััณฑิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์

อักษร์ย่อ ปิ. เทคโนโลยีผลิตภััณฑิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์

ช่�อเต็มภัาษาอังกฤษ    Certif icate in Product and Packaging Technology

อักษร์ย่อภัาษาอังกฤษ Cert. in Product and Packaging Technology
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สำาเร็์จุการ์ศึกษาชั�นปิร์ะโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร์่อเทียบัเท่าตามที�กร์ะทร์วิง 

ศึกษาธิการ์ร์ับัร์อง และปิร์ะกอบัอาชีพิมาแล้วิไม่น้อยกวิ่า 5 ปิี หลังจุากจุบัมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ

2) สำาเร็์จุการ์ศึกษาชั�นปิร์ะโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร์่อเทียบัเท่าตามที�กร์ะทร์วิง 

ศึกษาธิการ์ร์ับัร์อง และมีอายุไม่น้อยกวิ่า 25 ปิีบัร์ิบัูร์ณ์ นับัถึงวิันเปิิดภัาคการ์ศึกษา หรือ

3) สำาเร็์จุการ์ศึกษาชั�นปิร์ะโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร์่อเทียบัเท่าตามที�กร์ะทร์วิง 

ศึกษาธิการ์ร์ับัร์อง และผ่านการ์อบัร์มหลักสูตร์ร์ะดับัปิร์ะกาศนียบััตร์ที�สภัามหาวิิทยาลัยร์ับัร์อง หรือ

4) สำาเร์็จุการ์ศึกษาชั�นปิร์ะโยคมัธยมศึกษาตอนปิลาย (ม.6) หร์่อปิร์ะกาศนียบััตร์วิิชาชีพิ (ปิวิช.) 

หร์่อเทียบัเท่าตามที�กร์ะทร์วิงศึกษาธิการ์ร์ับัร์อง หรือ

5) สำาเร็์จุการ์ศึกษาปิร์ะกาศนียบััตร์วิิชาชีพิชั�นสูง (ปิวิส.) ทุกสาขาวิิชาหร่์อเทียบัเท่า หร่์อ 

อนุปิร์ิญญาหร์่อเทียบัเท่า จุากสถาบัันการ์ศึกษาที�กร์ะทร์วิงศึกษาธิการ์ร์ับัร์อง หรือ

6) สำาเร์็จุการ์ศึกษาปิร์ิญญาตร์ีหร์่อเทียบัเท่า หร์่อสูงกวิ่า จุากสถาบัันการ์ศึกษาที�สภัามหาวิิทยาลัย

ร์ับัร์อง
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

        สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. ทุกสาขาวิชา

หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต

 หมวิดวิิชาเฉพิาะ  5  30

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 5		 30

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 หมวดวิชาเฉพาะ5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

 บังคับ 3 ชุดวิชา

 97316  เทคโนโลยีในการ์ออกแบับัผลิตภััณฑิ์และกร์ะบัวินการ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม**

 97318  การ์ออกแบับัทางการ์พิิมพิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์**

 97431  เทคโนโลยีการ์แปิร์ร์ูปิบัร์ร์จุุภััณฑิ์**

 และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 97103  ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับับัร์ร์จุุภััณฑิ์

 97214  วิัสดุทางการ์พิิมพิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์

 97218  การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและการ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์

 97219  วิัสดุอุตสาหกร์ร์มและกร์ร์มวิิธีการ์ผลิต

 97419  การ์จุัดการ์คุณภัาพิและมาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม

 97420  การ์จุัดการ์โลจุิสติกส์และโซึ่่อุปิทานสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์ม

หมายเหตุ * โคร์งสร้์างและร์ายละเอยีดของหลกัสตูร์อาจุมกีาร์ปิรั์บัปิรุ์งเปิลี�ยนแปิลงได ้ทั�งนี� ขอใหน้กัศกึษาตดิตามขา่วิจุากเอกสาร์

  ปิร์ะชาสัมพิันธ์/เวิ็บัไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลัย

 ** เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

        สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. ทุกสาขาวิชา

หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 97431 เทคโนโลยีการ์แปิร์ร์ูปิ
 บัร์ร์จุุภััณฑิ์*

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97214 วิัสดุทางการ์พิิมพิ์และ
 บัร์ร์จุุภััณฑิ์
97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและ
 การ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์
97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและ    
 มาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม
97420 การ์จุัดการ์โลจุิสติกส์และ
 โซึ่่อุปิทานสำาหร์ับั
 อุตสาหกร์ร์ม

1 ต้น

ปลาย 97316 เทคโนโลยีในการ์ออกแบับั
 ผลิตภััณฑิ์และกร์ะบัวิน
 การ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม*
97318 การ์ออกแบับัทางการ์พิิมพิ์
 และบัร์ร์จุุภััณฑิ์*

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97103 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับั
 บัร์ร์จุุภััณฑิ์
97214 วิัสดุทางการ์พิิมพิ์และ
 บัร์ร์จุุภััณฑิ์
97219 วิัสดุอุตสาหกร์ร์มและ
 กร์ร์มวิิธีการ์ผลิต

ปลาย 97316 เทคโนโลยีในการ์ออกแบับั
 ผลิตภััณฑิ์และกร์ะบัวิน
 การ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม*
97318 การ์ออกแบับัทางการ์พิิมพิ์
 และบัร์ร์จุุภััณฑิ์*

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
97103 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับั
 บัร์ร์จุุภััณฑิ์
97214 วิัสดุทางการ์พิิมพิ์และ
 บัร์ร์จุุภััณฑิ์
97219 วิัสดุอุตสาหกร์ร์มและ
 กร์ร์มวิิธีการ์ผลิต

หมายเหต ุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 2 ต้น 97431 เทคโนโลยีการ์แปิร์ร์ูปิ

 บัร์ร์จุุภััณฑิ์*

----- ชุดวิิชาเฉพิาะเล่อก 1 ชุดวิิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

97214 วิัสดุทางการ์พิิมพิ์และ

 บัร์ร์จุุภััณฑิ์

97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและ

 การ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์

97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและ    

 มาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม

97420 การ์จุัดการ์โลจุิสติกส์และ

 โซึ่่อุปิทานสำาหร์ับั

 อุตสาหกร์ร์ม

หมายเหต ุ * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา
ภาค
ต้น

ภาค
ปลาย

ภาค
พิเศษ

10103 ทักษะชีวิิต   

10111 ภัาษาอังกฤษเพิ่�อการ์ส่�อสาร์   

10121 อาร์ยธร์ร์มมนุษย์   

10131 สังคมมนุษย์   

10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพิ่�อชีวิิต   

10151 ไทยศึกษา   

10164 สังคมและวิัฒนธร์ร์มอาเซึ่ียน   

71311 เทคโนโลยีการ์ผลิตและแปิร์ร์ูปิอาหาร์ 

71314 การ์พิัฒนาผลิตภััณฑิ์อาหาร์ 

94330 การ์จุัดการ์ผลิตผลและการ์แปิร์ร์ูปิผลิตผลเกษตร์ 

94431 การ์จุัดการ์การ์ตลาดสินค้าเกษตร์ 

96101 คอมพิิวิเตอร์์เบั่�องต้น  

96102 คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับัวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี   

96304 การ์ส่�อสาร์ข้อมูลและร์ะบับัเคร์่อข่ายคอมพิิวิเตอร์์ 

96305 เทคโนโลยีสาร์สนเทศกับังานธุร์กิจุด้านพิณิชยกร์ร์ม  

96404 การ์ตร์วิจุสอบัร์ะบับังานคอมพิิวิเตอร์์และการ์ควิบัคุมภัายใน  

96407 การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ  

96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล*  

96411 ร์ะบับัสาร์สนเทศและการ์จุัดการ์ควิามร์ู้ 

96412 การ์บัร์ิหาร์โคร์งการ์ด้านเทคโนโลยีสาร์สนเทศ 

96413 การ์ออกแบับัและพิัฒนาเวิ็บั* 

96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์* 

96415 ร์ะบับัธุร์กิจุอัจุฉร์ิยะ 

97101 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับัการ์พิิมพิ์ 

97103 ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับับัร์ร์จุุภััณฑิ์   
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รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา
ภาค
ต้น

ภาค
ปลาย

ภาค
พิเศษ

97210 คณิตศาสตร์์ปิร์ะยุกต์สำาหร์ับัเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม 

97214 วิัสดุทางการ์พิิมพิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์/วิัสดุและการ์จุัดการ์บัร์ร์จุุภััณฑิ์อย่างยั�งย่น**    

97217 พิ่�นฐานทางวิิศวิกร์ร์มเคร์่�องกลสำาหร์ับัเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม 

97218 การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและการ์เปิ็นผู้ปิร์ะกอบัการ์  

97219 วิัสดุอุตสาหกร์ร์มและกร์ร์มวิิธีการ์ผลิต 

97220 การ์จุัดการ์และการ์พิัฒนากลยุทธ์ผลิตภััณฑิ์ 

97221 ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และการ์แก้ปิัญหาในอุตสาหกร์ร์ม 

97222 การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัลสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ 

97314 เทคโนโลยีการ์วิางแผนและการ์ควิบัคุมทางการ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม  

97315 เคร์่�องม่อและเคร์่�องจุักร์กลการ์ผลิต 

97316 เทคโนโลยีในการ์ออกแบับัผลิตภััณฑิ์และกร์ะบัวินการ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม* 

97317 ร์ะบับัสาร์สนเทศและร์ะบับัอัตโนมัติในอุตสาหกร์ร์ม                          

97318 การ์ออกแบับัทางการ์พิิมพิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์* 

97320 นวิัตกร์ร์ม การ์ออกแบับั เทคโนโลยีผลิตภััณฑิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์* 

97418 ควิามปิลอดภััย อาชีวิอนามัย และสิ�งแวิดล้อมในอุตสาหกร์ร์ม  

97419 การ์จุัดการ์คุณภัาพิและมาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม 

97420 การ์จุัดการ์โลจุิสติกส์และโซึ่่อุปิทานสำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์ม 

97421 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยีวิิศวิกร์ร์มการ์ผลิตและการ์จุัดการ์  

97423 การ์วิางผังโร์งงานและการ์ศึกษาการ์ทำางานในอุตสาหกร์ร์ม 

97426 วิิศวิกร์ร์มทางไฟฟ้าและคอมพิิวิเตอร์์ปิร์ะยุกต์ 

97431 เทคโนโลยีการ์แปิร์ร์ูปิบัร์ร์จุุภััณฑิ์* 

97432 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยีบัร์ร์จุุภััณฑิ์และการ์จุัดการ์ผลิตภััณฑิ์  

97433 การ์ศึกษาควิามเปิ็นไปิได้ทางอุตสาหกร์ร์มและการ์จุัดการ์โคร์งการ์ 

97436 ปิัญญาปิร์ะดิษฐ์สำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ 

99201 วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์  

99202 การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล 

99301 เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บัและการ์ปิร์ะยุกต์  
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รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา
ภาค
ต้น

ภาค
ปลาย

ภาค
พิเศษ

99312 คณิตศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์  

99313 การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย 

99314 โคร์งสร์้างข้อมูลและขั�นตอนวิิธี 

99315 สถาปิัตยกร์ร์มคอมพิิวิเตอร์์และร์ะบับัปิฏิบััติการ์ 

99316 การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับัร์ะบับัเชิงวิัตถุ  

99319 การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์บันเวิ็บัและโมบัาย  

99321 การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์สำาหร์ับัผู้สูงอายุ 

99402 การ์จุัดการ์ควิามมั�นคงปิลอดภััยในร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์   

99409 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์  

99410 การ์จุัดการ์และการ์ออกแบับัร์ะบับัโทร์คมนาคม   

99412 หลักการ์และการ์บัร์ิหาร์เคร์่อข่าย* 

99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  

99415 วิิศวิกร์ร์มซึ่อฟต์แวิร์์   

99419 ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์ 

99420 การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั* 

99421 การ์โปิร์แกร์มเชิงวิัตถุ* 

99422 การ์โปิร์แกร์มปิร์ะยุกต์บันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที�*  

99429 ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิวิิทยาการ์คอมพิิวิเตอร์์  

หมายเหต ุ  ข้อมูลอาจุมีการ์เปิลี�ยนแปิลง ทั�งนี� ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวิจุากเอกสาร์ปิร์ะชาสัมพิันธ์/เวิ็บัไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลัย

 * เปิ็นชุดวิิชาที�มีการ์ฝึกปิฏิบััติ

 ** คาดวิ่าสาขาวิิชาจุะปิร์ับัปิร์ุงชุดวิิชา 97214 วิัสดุและการ์จุัดการ์บัร์ร์จุุภััณฑิ์อย่างยั�งย่น เพิ่�อใช้เปิิดสอนในภัาคปิลาย  

  ปิีการ์ศึกษา 2564
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รายละเอียดของชุดวิชา

10103	 ทักษะชีวิต	 (6	หน่วยกิต)

 Life Skills

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ิ�อใหม้ทีกัษะในการ์ส่�อสาร์ การ์แสวิงหาควิามร์ู ้และการ์ใชเ้ทคโนโลยใีนการ์ดำาเนนิชวีิติ 

2. เพิ่�อให้มีทักษะในการ์คิด วิิเคร์าะห์ และการ์แก้ปิัญหาในสถานการ์ณ์ต่างๆ

3. เพิ่�อพิัฒนาตนให้มีคุณธร์ร์ม จุร์ิยธร์ร์มและมนุษยสัมพิันธ์

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ทกัษะในการ์ดำาเนนิชวีิติในสงัคม ควิามใฝร่์ู ้การ์แสวิงหาและพิฒันาควิามร์ู ้การ์ใชเ้ทคโนโลย ี

การ์ใช้เหตผุล   การ์คดิวิิเคร์าะห ์การ์แกปั้ิญหา การ์เจุร์จุาตอ่ร์อง การ์บัริ์หาร์ตนเอง การ์จัุดการ์อาร์มณแ์ละ

ควิามเคร์ียด ควิามเข้าใจุตนเอง คุณธร์ร์ม จุร์ิยธร์ร์ม มนุษยสัมพิันธ์ มาร์ยาท และการ์สมาคม

10111	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 (6	หน่วยกิต)

 English for Communication

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้สามาร์ถใช้ภัาษาอังกฤษเปิ็นเคร์่�องม่อในการ์ส่�อสาร์

2. เพิ่�อศึกษาโคร์งสร์้าง ศัพิท์ และสำานวินภัาษาอังกฤษที�สำาคัญ

3. เพิ่�อสามาร์ถใช้ทักษะฟัง พิูด อ่าน เขียนภัาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเหมาะสมใน 

 สถานการ์ณ์ต่างๆ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
โคร์งสร์้าง ศัพิท์ และสำานวินภัาษาอังกฤษที�ใช้ในการ์ฟัง การ์พิูด การ์อ่าน และการ์เขียน

ภัาษาอังกฤษเพิ่�อการ์ส่�อสาร์

10121	 อารยธรรมมนุษย์	 (6	หน่วยกิต)

 Human Civilization

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้เกี�ยวิกับัอาร์ยธร์ร์มตะวิันออกและอาร์ยธร์ร์มตะวิันตก ในด้านการ์เม่อง  

 เศร์ษฐกิจุ และสังคม

2. เพิ่�อให้เข้าใจุอาร์ยธร์ร์มของมนุษย์ในอดีตอันเปิ็นพิ่�นฐานของอาร์ยธร์ร์มในปิัจุจุุบััน

3. เพิ่�อให้ตร์ะหนักและช่�นชมคุณค่าของอาร์ยธร์ร์มที�มนุษย์ได้สร์้างสร์ร์ค์ขึ�น

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ควิามร์ู้เกี�ยวิกับัอาร์ยธร์ร์มตะวิันออกและอาร์ยธร์ร์มตะวิันตกที�มนุษย์ได้สร์้างสร์ร์ค์ขึ�น  

ในด้านการ์เม่อง เศร์ษฐกิจุ สังคม ภัูมิปิัญญา ศิลปิะ และวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี
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10131		 สังคมมนุษย์	 (6	หน่วยกิต)

 Human Society

	 วัตถุประสงค์
1.  เพิ่�อให้เข้าใจุควิามเปิ็นมนุษย์ ชุมชน และสังคม 

2.   เพ่ิ�อให้เข้าใจุกลไกทางการ์เม่อง กฎหมาย เศร์ษฐกิจุและสังคม ซึ่ึ�งส่งผลต่อการ์ 

จุัดร์ะเบัียบัสังคมมนุษย์ 

3.  เพิ่�อเสร์ิมสร์้างควิามร์ับัผิดชอบัต่อสังคมและปิร์ะเทศชาติ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ลกัษณะพ่ิ�นฐานของควิามเปิน็มนษุย ์การ์ร์วิมตวัิเปิน็ชุมชนและสังคม การ์กร์ะจุายและการ์ตั�ง

ถิ�นฐานของมนษุย์ องค์ปิร์ะกอบัของสงัคม พิฤตกิร์ร์มมนษุยใ์นสงัคม กลไกทางการ์เม่อง กฎหมาย เศร์ษฐกจิุ

และสงัคม ซึ่ึ�งสง่ผลต่อการ์จุดัร์ะเบัยีบัสงัคมมนษุย ์ปิญัหาสงัคมและแนวิทางแก้ไข การ์เสร์มิสร์า้งสงัคมที�ด ี

10141		 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต	 (6	หน่วยกิต)

 Science, Technology and Environment for Life

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ิ�อให้มีควิามร์ู้เกี�ยวิกับัแนวิคิด กฎเกณฑิ์ และการ์พิัฒนาการ์ทางวิิทยาศาสตร์์ และ 

 เทคโนโลยีที�มีอิทธิพิลต่อควิามคิด และควิามเปิ็นอยู่ของมนุษย์ 

2.  เพิ่�อให้มีควิามร์ู้เกี�ยวิกับัวิิวิัฒนาการ์ของสิ�งมีชีวิิตและมนุษย์

3. เพ่ิ�อใหเ้ขา้ใจุควิามสัมพินัธร์์ะหวิา่งมนษุยก์บััสิ�งแวิดลอ้มและผลกร์ะทบัของวิทิยาศาสตร์์

 และเทคโนโลยีที�มีต่อสิ�งแวิดล้อม

4.  เพ่ิ�อใหม้คีวิามรู้์ในการ์ปิร์ะยกุตวิ์ิทยาศาสตร์์เทคโนโลยแีละคณติศาสตร์์ในชวิีิตปิร์ะจุำาวัิน

5.  เพิ่�อเสร์ิมสร์้างควิามคิดเชิงวิิทยาศาสตร์์และจุิตสำานึกในการ์ร์ักษาสิ�งแวิดล้อม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวิคิด ทฤษฎี ควิามคิดเชิงวิิเคร์าะห์ กฎเกณฑิ์และพิัฒนาการ์ทางวิิทยาศาสตร์์และ

เทคโนโลยีธร์ร์มชาติวิิทยาที�เกี�ยวิข้องกับัมนุษย์ องค์ปิร์ะกอบัของร์่างกายมนุษย์ มนุษย์กับัสิ�งแวิดล้อม 

สุขภัาพิอนามัยและโภัชนาการ์ การ์ปิร์ะยุกต์วิิทยาศาสตร์์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์์ในการ์ดำาร์งชีวิิต

10151		 ไทยศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Thai Studies

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อใหม้คีวิามร์ูเ้กี�ยวิกบััควิามเปิน็ไทยในดา้นปิร์ะวิตัศิาสตร์ ์สงัคม ภัาษา และวิฒันธร์ร์ม

2. เพิ่�อให้สามาร์ถนำาควิามร์ู้ที�ได้ร์ับัไปิปิร์ะยุกต์ใช้ในการ์ดำาร์งชีวิิต

3. เพิ่�อให้เกิดควิามเข้าใจุและเกิดควิามภัาคภัูมิใจุในควิามเปิ็นไทย
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
ควิามร์ู้เกี�ยวิกับัควิามเปิ็นไทยในด้านปิร์ะวิัติศาสตร์์ การ์ตั�งถิ�นฐาน การ์เม่อง เศร์ษฐกิจุ 

วิัฒนธร์ร์ม ศาสนาและพิิธีกร์ร์ม ภัาษาและวิร์ร์ณคดี ศิลปิกร์ร์มและวิัฒนธร์ร์ม

10164	 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Social and Culture in the ASEAN Community

	 วัตถุประสงค์
1.  เพิ่�อให้เข้าใจุภัูมิหลังและปิร์ะวิัติศาสตร์์ของภัูมิภัาคอาเซึ่ียน

2. เพิ่�อให้เข้าใจุจุุดปิร์ะสงค์การ์ร์วิมกลุ่มของปิร์ะเทศสมาชิกในอาเซึ่ียน

3. เพิ่�อให้เข้าใจุสภัาพิทางสังคมและวิัฒนธร์ร์มของชาติสมาชิกในอาเซึ่ียน

4. เพิ่�อให้เข้าใจุบัทบัาทและควิามสัมพิันธ์ของอาเซึ่ียนกับัชาติต่างๆ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ภัูมิหลังและปิร์ะวัิติศาสตร์์ของปิร์ะเทศสมาชิกอาเซีึ่ยน การ์ร์วิมกลุ่มของปิร์ะเทศสมาชิก 

สภัาพิทางสังคมและวิัฒนธร์ร์มของปิร์ะเทศในสมาชิกอาเซึ่ียน บัทบัาทของอาเซึ่ียน และควิามสัมพิันธ์ของ

อาเซึ่ียนที�มีต่อภัูมิภัาคต่างๆ ของโลก

71311	 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร			 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Food Production and Processing Technologies

	 วัตถุประสงค์
1.  เพิ่�อให้มีควิามร์ู้หลักการ์การ์ถนอมอาหาร์ และการ์แปิร์ร์ูปิอาหาร์

2. เพ่ิ�อให้มีควิามรู้์และเข้าใจุการ์ควิบัคุมคุณภัาพิร์ะหว่ิางกร์ะบัวินการ์ผลิตอาหาร์และ 

 กร์ะจุายอาหาร์

3. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้และเข้าใจุเกี�ยวิกับัอุปิกร์ณ์เคร์่�องม่อ เคร์่�องจุักร์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์ ที�ใช้ใน 

 การ์ถนอมและแปิร์ร์ูปิอาหาร์

4. เพิ่�อให้ควิามร์ู้และเข้าใจุเกี�ยวิกับัเทคโนโลยีสะอาดในกร์ะบัวินการ์ผลิตอาหาร์

5. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้และเข้าใจุการ์วิางแผนการ์ผลิตอาหาร์

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การ์จัุดการ์และการ์วิางแผนการ์ผลติในอตุสาหกร์ร์มอาหาร์ ตั�งแตก่าร์จัุดหาวัิตถดุบิั การ์ผลติ  

การ์เก็บัรั์กษา การ์บัร์ร์จุุ การ์ขนส่ง และการ์จัุดการ์ทรั์พิยากร์ที�ใช้ในการ์ผลิต การ์ควิบัคุมคุณภัาพิใน

อุตสาหกร์ร์มอาหาร์ การ์สอบัย้อนกลับัผลิตภััณฑิ์อาหาร์ 

การ์เตร์ียมวิัตถุดิบัสำาหร์ับัการ์แปิร์รู์ปิอาหาร์ อุปิกร์ณ์เคร์่�องม่อเคร่์�องจุักร์และวิิธีการ์ 

การ์แปิร์รู์ปิอาหาร์ ในร์ะดับัวิิสาหกจิุชมุชนและร์ะดับัอตุสาหกร์ร์ม นวัิตกร์ร์มดา้นการ์แปิร์รู์ปิอาหาร์ ผลกร์ะทบั 

ของการ์แปิร์ร์ปูิอาหาร์ตอ่คณุภัาพิของผลติภัณัฑิอ์าหาร์ การ์จุดัการ์การ์ผลติอาหาร์ที�ไมก่อ่ใหเ้กดิผลกร์ะทบั

ต่อสิ�งแวิดล้อม และเทคโนโลยีสะอาดในกร์ะบัวินการ์ผลิตอาหาร์
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71314	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Food Product Development

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ิ�อให้รู้์และเขา้ใจุการ์วิิจุยัและพัิฒนาข้อมลูและแนวิคดิในการ์พัิฒนาผลติภััณฑ์ิ ร์วิมถึง 

 หลักการ์ตลาดที�เกี�ยวิข้องกับัการ์พิัฒนาผลิตภััณฑิ์

2. เพิ่�อให้ร์ู้และเข้าใจุกร์ะบัวินการ์วิิจุัยและพิัฒนาผลิตภััณฑิ์

3. เพิ่�อให้ร์ู้และเข้าใจุกร์ะบัวินการ์ในการ์ทดสอบัและปิร์ะเมินผลิตภััณฑิ์

4. เพิ่�อให้ร์ู้และเข้าใจุกฎหมายและร์ะเบัียบั เพิ่�อการ์กล่าวิอ้างและคุ้มคร์องผลิตภััณฑิ์

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวิคิดและควิามสำาคัญของการ์พิัฒนาผลิตภััณฑ์ิอาหาร์ การ์สร้์างแนวิควิามคิดและ 

การ์คัดเล่อกผลิตภััณฑิ์ใหม่ แนวิทางการ์สร์้างมูลค่าเพิิ�มผลิตภััณฑิ์อาหาร์ พิฤติกร์ร์มของผู้บัร์ิโภัค  

การ์พิัฒนาสูตร์และกร์ร์มวิิธีการ์ผลิตผลิตภััณฑิ์ใหม่ การ์เล่อกใช้ภัาชนะบัร์ร์จุุ สถิติที�ใช้ในการ์พิัฒนา

ผลิตภััณฑิ์ การ์ทดสอบัและปิร์ะเมินคุณภัาพิผลิตภััณฑิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์ใหม่ การ์ปิร์ะเมินอายุการ์เก็บัร์ักษา

ผลิตภััณฑิ์อาหาร์ก่อนออกสู่ตลาด การ์ทดสอบัผลิตภััณฑิ์อาหาร์ในตลาด กฎหมายทร์ัพิย์สินทางปัิญญา 

การ์ออกแบับัและการ์สร์า้งฉลากอาหาร์ มติิทางวิฒันธร์ร์มที�นำามาใชพั้ิฒนาผลติภััณฑิอ์าหาร์เพิ่�อเพิิ�มมลูคา่

94330	 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Agricultural Products and Processing Management

	 วัตถุประสงค์
1.  เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามสามาร์ถในการ์จุัดการ์ผลิตผลเกษตร์

2. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามสามาร์ถในการ์จุัดการ์แปิร์ร์ูปิผลิตผลเกษตร์

3. เพิ่�อให้สามาร์ถปิร์ะยุกต์ใช้ควิามร์ู้ในการ์จุัดการ์ผลิตผลและแปิร์ร์ูปิผลิตผลเกษตร์

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวิคิดการ์จุัดการ์ผลิตผลและการ์แปิร์ร์ูปิผลิตผลเกษตร์ การ์เพิิ�มมูลค่าผลิตผลเกษตร์  

การ์เก็บัเกี�ยวิและวิิทยาการ์หลังการ์เก็บัเกี�ยวิพ่ิชไร่์ พ่ิชสวิน ปิศุสัตว์ิ และสัตว์ินำ�า การ์แปิร์รู์ปิผลิตผลเกษตร์

เป็ินอาหาร์และเป็ินผลิตภััณฑ์ิที�ไม่ใช่อาหาร์ร์วิมทั�งพิลังงาน บัร์ร์จุุภััณฑ์ิผลิตผลเกษตร์และอาหาร์ การ์จัุดตั�ง 

โร์งงานแปิร์รู์ปิผลิตผลเกษตร์ การ์ลงทุนและการ์จัุดการ์ด้านการ์เงินสำาหรั์บัโร์งงานแปิร์รู์ปิผลิตผลเกษตร์

การ์วิางแผนการ์ผลิตและการ์จัุดการ์วัิตถุดิบัสำาหรั์บัโร์งงานแปิร์รู์ปิผลิตผลเกษตร์ การ์ดำาเนินการ์การ์ผลิต

ในโร์งงานแปิร์รู์ปิผลิตผลเกษตร์ ตลอดจุนกร์ณีตัวิอย่างการ์จัุดการ์ผลิตผลและการ์แปิร์รู์ปิผลิตผลเกษตร์ 
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94431	 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร		 	 (6	หน่วยกิต)

 Agricultural Marketing Management

	 วัตถุประสงค์
1.  เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัหลักการ์ตลาดและการ์จุัดการ์การ์ตลาดโดยทั�วิไปิ

2. เพิ่�อให้มีควิามรู้์ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัร์ะบับัการ์ตลาด การ์จัุดการ์การ์ตลาดสินค้าเกษตร์  

 นโยบัายและมาตร์การ์ด้านการ์ตลาดสินค้าเกษตร์ของปิร์ะเทศไทยและต่างปิร์ะเทศ

3. เพิ่�อให้สามาร์ถนำาควิามร์ู้มาปิร์ะยุกต์กับัการ์จุัดการ์การ์ตลาดสินค้าเกษตร์

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวิคดิการ์ตลาด ร์ะบับัการ์ตลาด บัทบัาทและหนา้ที�ของการ์ตลาด กร์ะบัวินการ์ทางการ์ตลาด  

การ์จุัดการ์การ์ตลาดโดยทั�วิไปิ ได้แก่ การ์วิิเคร์าะห์สถานการ์ณ์ทางการ์ตลาด การ์วิางแผนการ์ตลาด

การ์แบ่ังส่วินตลาด การ์ตลาดเปิ้าหมาย การ์กำาหนดตำาแหน่งผลิตภััณฑิ์ การ์กำาหนดกลยุทธ์ส่วินปิร์ะสม 

การ์ตลาด ได้แก่ กลยุทธ์ด้านผลิตภััณฑิ์ ร์าคา การ์จุัดจุำาหน่าย และการ์ส่งเสร์ิมการ์ตลาด การ์ปิฏิบััติการ์

และการ์ควิบัคุมทางการ์ตลาด 

การ์นำาแนวิคิดทางการ์ตลาดมาใชก้บััการ์ตลาดสนิคา้เกษตร์ ร์ะบับัและสภัาพิการ์ตลาดสนิคา้

เกษตร์ สถาบันัและองค์การ์ทางการ์ตลาดสนิคา้เกษตร์ วิถิกีาร์ตลาดและสว่ินเหล่�อมการ์ตลาดสนิคา้เกษตร์ 

การ์จุดัการ์การ์ตลาดสนิค้าเกษตร์ ปิร์ะเภัทสนิคา้วิตัถุดบิั สนิคา้กึ�งสำาเร์จ็ุร์ปูิ และสนิคา้แปิร์ร์ปูิ การ์วิเิคร์าะห์

ทางการ์ตลาดสินค้าเกษตร์ พิฤติกร์ร์มผู้ซึ่่�อสินค้าเกษตร์ การ์แข่งขันทางการ์ตลาดสินค้าเกษตร์ นโยบัาย

และมาตร์การ์ด้านการ์ตลาด สินค้าเกษตร์ของปิร์ะเทศไทยและต่างปิร์ะเทศ ตลอดจุนแนวิทางการ์พัิฒนา 

การ์จุัดการ์การ์ตลาดสินค้าเกษตร์

96101	 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Introduction to Computer

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ิ�อให้มีควิามรู้์เกี�ยวิกับัหลักการ์ทำางานเบั่�องต้นของฮาร์์ดแวิร์์และซึ่อฟต์แวิร์์ของร์ะบับั 

 คอมพิิวิเตอร์์

2. เพ่ิ�อให้มีควิามรู้์เกี�ยวิกับัหลักการ์ปิร์ะมวิลผลด้วิยคอมพิิวิเตอร์์ และสามาร์ถนำา 

 คอมพิิวิเตอร์์ไปิช่วิยปิฏิบััติงานด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

3. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้เบั่�องต้นเกี�ยวิกับัการ์เขียนโปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์ และการ์พิัฒนาร์ะบับั 

 สาร์สนเทศ

4. เพ่ิ�อใหมี้ควิามรู้์ควิามเขา้ใจุเกี�ยวิกบััควิามมั�นคงปิลอดภััยของร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์ คณุธร์ร์ม  

 จุร์ิยธร์ร์ม และจุร์ร์ยาบัร์ร์ณวิิชาชีพิคอมพิิวิเตอร์์
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
ควิามร์ู้พิ่�นฐานเกี�ยวิกับัคอมพิิวิเตอร์์ เลขฐานและร์หัสแทนข้อมูล องค์ปิร์ะกอบัของร์ะบับั

คอมพิิวิเตอร์์และขั�นตอนการ์ทำางานของคอมพิิวิเตอร์์ ลักษณะของข้อมูลและแฟ้มข้อมูล ซึ่อฟต์แวิร์์ร์ะบับั

และซึ่อฟต์แวิร์์ปิร์ะยุกต์ หลักการ์และขั�นตอนการ์ปิร์ะมวิลผลด้วิยคอมพิิวิเตอร์์ ควิามรู้์พิ่�นฐานเกี�ยวิกับั 

การ์เขียนโปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์และการ์พัิฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ ควิามมั�นคงปิลอดภััยของร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์ 

คุณธร์ร์ม จุร์ิยธร์ร์ม และจุร์ร์ยาบัร์ร์ณวิิชาชีพิคอมพิิวิเตอร์์ 

96102	 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี (6	หน่วยกิต)

 Mathematics and Statistics for Science and Technology

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัคณิตศาสตร์์ อันเปิ็นปิัจุจุัยสำาคัญหนึ�งในการ์ 

 ทำาควิามเข้าใจุต่อชุดวิิชาต่างๆ ทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีที�ต้องศึกษาในภัายหลัง 

2. เพ่ิ�อให้มีควิามรู้์ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัสถิติ และสามาร์ถนำาควิามรู้์ ควิามเข้าใจุนี�ไปิใช้ 

 ทำาควิามเข้าใจุต่อชุดวิิชาต่างๆ ทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีที�ต้องศึกษาในภัายหลัง

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ตร์ร์กศาสตร์์ เซึ่ต ร์ะบับัจุำานวินจุริ์ง เร์ขาคณิตวิิเคร์าะห์ ควิามสัมพัินธ์ ฟังก์ชัน ลำาดับั  

อนุกร์ม ฟังก์ชันพีิชคณิต ฟังก์ชันอดิสัย เมทริ์กซ์ึ่ ดีเทอร์์มินันท์ เวิกเตอร์์ อนุพัินธ์ อินทิกรั์ล การ์เรี์ยงสับัเปิลี�ยน 

การ์จัุดหมู่ ควิามน่าจุะเป็ิน ควิามรู้์เบ่ั�องต้นเกี�ยวิกับัสถิติศาสตร์์และสถิติพิร์ร์ณนา การ์แจุกแจุงตัวิแปิร์สุ่ม 

สถิติศาสตร์์อิงพิาร์ามิเตอร์์เบั่�องต้น สถิติศาสตร์์ไม่อิงพิาร์ามิเตอร์์เบ่ั�องต้น การ์วิิเคร์าะห์สหสัมพิันธ์  

การ์ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และการ์ปิร์ะยุกต์ใช้คณิตศาสตร์์และสถิติทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี 

96304	 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 (6	หน่วยกิต)

 Data Communications and Networking

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้เกี�ยวิกับัการ์ส่�อสาร์ข้อมูล องค์ปิร์ะกอบัของการ์ส่�อสาร์ข้อมูล 

2. เพิ่�อให้เข้าใจุหลักการ์และเกิดแนวิคิดเกี�ยวิกับัการ์ส่�อสาร์ข้อมูลในร์ูปิแบับัต่างๆ 

3. เพิ่�อให้มีควิามสามาร์ถใช้ร์ะบับัเคร์่อข่ายคอมพิิวิเตอร์์ เปิ็นเคร์่�องม่อในการ์ส่�อสาร์ข้อมูล

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวิคิดเบั่�องต้นเกี�ยวิกับัการ์ส่�อสาร์ข้อมูล ฮาร์์ดแวิร์์สำาหร์ับัการ์ส่�อสาร์ ช่องสัญญาณ ส่�อ

และอุปิกร์ณ์ในการ์ส่�อสาร์ การ์ร์ับัส่งข้อมูลและโพิร์โทคอล ซึ่อฟต์แวิร์์ที�เกี�ยวิข้องกับัการ์ส่�อสาร์ข้อมูล  

การ์ส่�อสาร์แบับัไร์้สาย ควิามร์ู้เกี�ยวิกับัร์ะบับัเคร์่อข่ายเบั่�องต้น ร์ะบับัเคร์่อข่ายท้องถิ�น ร์ะบับัเคร์่อข่ายแวิน  

ร์ะบับัเคร์่อข่ายแมน ร์ะบับัเคร์่อข่ายอ่�นๆ ร์ะบับัอินเทอร์์เน็ต ร์ะบับัอินทร์าเน็ต ร์ะบับัเอ็กซ์ึ่ทร์าเน็ต ร์วิมทั�ง

จุัดร์ะบับัเคร์่อข่ายและควิามปิลอดภััยของข้อมูลเพิ่�อใช้ในการ์ส่�อสาร์ข้อมูลทางธุร์กิจุ 
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96305	 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม	 (6	หน่วยกิต)

 Information Technology in Commercial Business

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้เข้าใจุบัทบัาทของเทคโนโลยีสาร์สนเทศต่อการ์ปิฏิบััติงานในร์ะดับัต่างๆ ภัายใน 

 องค์กร์

2. เพิ่�อให้มีควิามเข้าใจุและสามาร์ถกำาหนดแนวิทางการ์นำาเทคโนโลยีสาร์สนเทศไปิใช ้

 ปิร์ะโยชน์ในการ์ดำาเนินธุร์กิจุด้านต่างๆ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
บัทบัาทของเทคโนโลยสีาร์สนเทศภัายในองคก์ร์ธรุ์กิจุ แยกเป็ินงานปิฏบัิัตกิาร์ทางพิาณิชยกร์ร์ม 

การ์ควิบัคุม การ์ดำาเนนิการ์ และการ์วิางแผน แนวิคดิของการ์นำาเทคโนโลยีสาร์สนเทศมาชว่ิยใหก้าร์ปิฏบิัตังิาน 

ของเจุ้าหน้าที�ร์ะดับัปิฏิบััติในธุร์กิจุปิร์ะเภัทต่างๆ ตลอดจุนธุร์กิจุปิร์ะเภัทซึ่่�อมาขายไปิ ปิร์ะเภัทบัร์ิการ์ และ

ธุร์กิจุปิร์ะเภัทขายส่ง แนวิทางกำาหนดการ์ใช้ปิร์ะโยชน์จุากเทคโนโลยีสาร์สนเทศในธุร์กิจุตั�งแต่งานด้าน 

บััญชี งานด้านการ์พินักงาน งานด้านการ์จัุดซึ่่�อ และงานด้านการ์ผลิต บัทบัาทของร์ะบับัสาร์สนเทศใน

การ์ช่วิยผูบ้ัร์หิาร์ร์ะดบััสงูเกี�ยวิกบััดา้นกำาหนดยทุธวิธิแีละกลยทุธ ์การ์ใช้เทคโนโลยสีาร์สนเทศพิฒันาธรุ์กจิุ 

แนวิใหม่เพิ่�อให้เกิดควิามได้เปิร์ียบัด้านการ์แข่งขัน

96404	 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน	 (6	หน่วยกิต)

Computer Systems Auditing and Internal Control

	 วัตถุประสงค์
1.  เพิ่�อใหม้คีวิามร์ูเ้กี�ยวิกบััปิร์ะเภัทและขอบัเขตของการ์ควิบัคมุภัายใน และการ์ตร์วิจุสอบั 

 ร์ะบับังานคอมพิิวิเตอร์์ 

2.  เพ่ิ�อใหม้คีวิามรู้์เกี�ยวิกบัับัทบัาทและผลกร์ะทบัของคอมพิิวิเตอร์์ที�มตีอ่การ์ควิบัคมุภัายใน 

 และการ์ตร์วิจุสอบั 

3.  เพิ่�อให้มีควิามเข้าใจุเทคนิคการ์ควิบัคุมภัายในและเทคนิคการ์ตร์วิจุสอบัที�ดี 

4.  เพิ่�อให้เกิดแนวิคิดเกี�ยวิกับัวิิธีการ์สร์้างร์ะบับัตร์วิจุสอบัผ่านคอมพิิวิเตอร์์ 

5.  เพ่ิ�อมคีวิามร์ูค้วิามสามาร์ถในการ์วิางแผน ควิบัคมุงาน ตดิตาม และปิร์ะเมนิผลร์ะบับังาน 

 คอมพิิวิเตอร์์ได้อย่างมีปิร์ะสิทธิภัาพิ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ปิร์ะเภัทและขอบัเขตของการ์ควิบัคุมภัายในและการ์ตร์วิจุสอบัร์ะบับังานคอมพิิวิเตอร์์

 บัทบัาทและผลกร์ะทบัของการ์ใช้คอมพิิวิเตอร์์ที�มีต่อการ์ควิบัคุมภัายในและการ์ตร์วิจุสอบั ร์ะเบีัยบัวิิธี

การ์ควิบัคุมภัายในที�ดี การ์ควิบัคุมการ์จัุดการ์ การ์ควิบัคุมการ์พัิฒนาร์ะบับังาน การ์ควิบัคุมร์ะบับังาน

คอมพิวิิเตอร์ ์การ์ควิบัคุมเกี�ยวิกบััควิามปิลอดภัยัของร์ะบับังานคอมพิิวิเตอร์์ ร์ะเบัยีบัวิธีิการ์ทางการ์ตร์วิจุสอบั  
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เคร์่�องม่อและเทคนิคที�ใช้ในการ์ตร์วิจุสอบัมาตร์ฐานควิามมั�นคงปิลอดภััยในร์ะบับังานคอมพิิวิเตอร์์  

วิิธีการ์สร้์างร์ะบับัตร์วิจุสอบัผ่านคอมพิิวิเตอร์์ วิิธีปิ้องกันการ์ทุจุริ์ต และวิิธีการ์ป้ิองกันควิามเสียหายจุาก

คอมพิิวิเตอร์์ ตลอดจุนการ์เตร์ียมตัวิและการ์พิัฒนาบัุคลากร์ และกร์ณีศึกษา 

96407	 การพัฒนาระบบสารสนเทศ	 (6	หน่วยกิต)

 Information Systems Development

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้เกี�ยวิกับัการ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ 

2. เพิ่�อให้สามาร์ถปิร์ะยุกต์หลักการ์ ทฤษฎี และเทคนิคด้านการ์พัิฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ 

 สู่ภัาคปิฏิบััติได้อย่างเหมาะสม 

3. เพ่ิ�อใหม้คีวิามสามาร์ถในการ์วิางแผน ควิบัคมุ ตดิตาม และปิร์ะเมนิผลร์ะบับัสาร์สนเทศ

 ที�ได้พิัฒนามาแล้วิ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การ์ปิร์ะมวิลผลข้อมูลทางธุร์กิจุด้วิยคอมพิิวิเตอร์์ วิงจุร์การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ  

การ์วิเิคร์าะหแ์ละออกแบับัร์ะบับัเชงิออปิเจ็ุกต์ การ์ศึกษาควิามเหมาะสมและควิามเป็ินไปิได ้ร์ะเบัยีบัวิธิกีาร์ 

และเทคนิคที�ใช้วิิเคร์าะห์ร์ะบับัสาร์สนเทศ การ์วิิเคร์าะห์ค่าใช้จุ่าย การ์วิิเคร์าะห์ควิามต้องการ์ใช้ข้อมูล

ร์ะเบัียบัวิิธีการ์และเทคนิคที�ใช้ออกแบับัร์ะบับัสาร์สนเทศ ร์วิมทั�งเทคนิคการ์ทำาต้นแบับั แนวิทางในการ์

พิัฒนาและทดสอบัชุดโปิร์แกร์มคำาสั�ง การ์จัุดทำาเอกสาร์ การ์ติดตั�งและการ์บัำารุ์งร์ักษาร์ะบับัสาร์สนเทศ 

การ์ติดตามและปิร์ะเมินผลร์ะบับัสาร์สนเทศ 

96408	 การจัดการระบบฐานข้อมูล	 (6	หน่วยกิต)

 Database Systems Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อพิัฒนาควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัข้อมูล สาร์สนเทศและร์ะบับัฐานข้อมูล 

2. เพิ่�อให้มีทักษะในการ์จัุดการ์ฐานข้อมูลได้อย่างมีปิร์ะสิทธิภัาพิและเหมาะสมกับัสภัาพิ 

 องค์การ์ 

3. เพิ่�อให้มีควิามสามาร์ถในการ์บัร์ิหาร์ และการ์จุัดการ์ฐานข้อมูลได้อย่างมีปิร์ะสิทธิภัาพิ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ควิามหมายของร์ะบับัฐานข้อมูล คุณสมบััติและโคร์งสร์้างของร์ะบับัฐานข้อมูล แบับัจุำาลอง 

ของข้อมูล โคร์งสร้์างทางตร์ร์กภัาพิและกายภัาพิของฐานข้อมูล การ์จัุดการ์ข้อมูลและค้นค่นข้อมูล  

การ์ควิบัคมุและร์กัษาควิามปิลอดภัยัของฐานขอ้มลู พิจุนานกุร์มขอ้มลู กร์ณศีกึษา และสถานการ์ณจ์ุำาลอง

เกี�ยวิกับัการ์ใช้ปิร์ะโยชน์ของฐานข้อมูล 
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96411	 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้		 (6	หน่วยกิต)

 Information System and Knowledge Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้เกี�ยวิกับัร์ะบับัสาร์สนเทศในการ์บัร์ิหาร์งานร์ะดับัต่างๆ 

2.  เพิ่�อให้มีควิามร์ู้เกี�ยวิกับัการ์กำาหนดนโยบัาย การ์วิางแผน การ์บัร์ิหาร์และจุัดการ์ร์ะบับั 

 สาร์สนเทศเชิงกลยุทธ์ 

3.  เพ่ิ�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัควิามร์ู้ขององค์การ์ กร์ะบัวินการ์จุัดการ์ควิามร์ู้  

 การ์พิัฒนาร์ะบับัจุัดการ์ควิามร์ู้ การ์สร์้างองค์การ์แห่งการ์เร์ียนร์ู้ 

4.  เพ่ิ�อให้เกิดแนวิคิดในการ์นำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ์จัุดการ์สาร์สนเทศและ 

 ควิามร์ู้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ควิามหมาย วิิวิัฒนาการ์ และบัทบัาทของร์ะบับัสาร์สนเทศในองค์การ์ ปิร์ะเภัทของร์ะบับั

สาร์สนเทศที�ใช้ในธุร์กิจุ การ์กำาหนดนโยบัาย การ์วิางแผน การ์วิิเคร์าะห์ และการ์ควิบัคุม การ์ปิร์ะยุกต์ใช้

ร์ะบับัสาร์สนเทศธรุ์กจิุและร์ะบับัสาร์สนเทศเชงิกลยทุธ ์การ์ปิร์ะเมนิควิามคุม้คา่ของร์ะบับัสาร์สนเทศ กร์ณี

ศึกษาเกี�ยวิกับัร์ะบับัสาร์สนเทศทางธุร์กิจุและร์ะบับัสาร์สนเทศเชิงกลยุทธ์ แนวิคิดทั�วิไปิเกี�ยวิกับัควิามรู้์ 

ปิร์ะเภัทของควิามร์ู ้กร์ะบัวินการ์จุดัการ์ควิามรู้์ การ์วิเิคร์าะห ์การ์ออกแบับัและพิฒันาร์ะบับัจุดัการ์ควิามร์ู ้ 

การ์สร์้างองค์การ์แห่งการ์เร์ียนร์ู้ การ์ปิร์ะยุกต์ใช้หร์่อกร์ณีศึกษาเกี�ยวิกับัการ์จุัดการ์ควิามร์ู้ 

96412	 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (6	หน่วยกิต)

 Information Technology Project Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้มีควิามรู้์ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัโคร์งการ์ และการ์บัริ์หาร์โคร์งการ์ด้านเทคโนโลยี 

 สาร์สนเทศ 

2. เพ่ิ�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัการ์บัร์ิหาร์ทร์ัพิยากร์ของโคร์งการ์ ขอบัเขตของ 

 โคร์งการ์ คุณภัาพิของโคร์งการ์ และควิามเสี�ยงของโคร์งการ์ 

3. เพิ่�อให้มีควิามรู้์ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับักร์ะบัวินการ์ การ์ใช้เคร์่�องม่อและเทคนิคสำาหรั์บั 

 การ์บัร์ิหาร์โคร์งการ์

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ควิามหมายของโคร์งการ์ วิงจุร์ชวีิติของโคร์งการ์ ควิามร์ูเ้บั่�องตน้เกี�ยวิกบััการ์บัร์หิาร์โคร์งการ์

ด้านเทคโนโลยีสาร์สนเทศ แนวิทางในการ์บัร์ิหาร์ทร์ัพิยากร์ของโคร์งการ์ การ์บัร์ิหาร์ขอบัเขตของโคร์งการ์

การ์บัร์ิหาร์คุณภัาพิของโคร์งการ์ การ์บัริ์หาร์ควิามเสี�ยงของโคร์งการ์ กร์ะบัวินการ์ เคร่์�องม่อ และเทคนิค

สำาหร์ับัการ์บัร์ิหาร์โคร์งการ์ด้านเทคโนโลยีสาร์สนเทศ กร์ณีศึกษาการ์บัร์ิหาร์โคร์งการ์ด้านเทคโนโลยี

สาร์สนเทศ 
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96413	 การออกแบบและพัฒนาเว็บ	 (6	หน่วยกิต)

 Web Design and Development

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้พิ่�นฐานเกี�ยวิกับัเวิ็บัและเข้าใจุปิร์ะโยชน์ของการ์นำาเวิ็บัมาใช้ในธุร์กิจุ 

2.  เพ่ิ�อให้มีควิามรู้์เกี�ยวิกับัหลักการ์ เทคนิค และเคร่์�องม่อ สำาหรั์บัการ์ออกแบับัและพัิฒนาเว็ิบั 

3.  เพ่ิ�อให้มีทักษะในการ์ออกแบับัและพิัฒนาเวิ็บัได้อย่างมีปิร์ะสิทธิภัาพิและเหมาะกับั

ลักษณะของธุร์กิจุ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
โคร์งสร้์างของเวิิลดไ์วิดเ์ว็ิบั บัร์กิาร์ตา่งๆ ของผูใ้หบ้ัร์กิาร์เวิบ็ั หลกัการ์ เทคนคิ และเคร์่�องม่อ  

สำาหรั์บัการ์ออกแบับัและพัิฒนาเว็ิบั ร์ะบับัฐานขอ้มลูบันเว็ิบั การ์โปิร์แกร์มสำาหรั์บัการ์สร้์างเว็ิบั การ์ออกแบับั

เวิบ็ัโดยใช้ส่�อปิร์ะสม การ์ออกแบับัภัาพิกร์าฟกิและภัาพิเคล่�อนไหวิ ร์ะบับังานปิร์ะยกุตบ์ันอนิเทอร์์เนต็และ

เวิิลด์ไวิด์เวิ็บั 

96414		 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์		 (6	หน่วยกิต)

 Computer Programming

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้พิ่�นฐานเกี�ยวิกับัโปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์ 

2.  เพิ่�อให้มีควิามร์ู้และทักษะเกี�ยวิกับักร์ะบัวินการ์ วิิธีการ์ เทคนิคและเทคโนโลยีที�ทันสมัย 

 สำาหร์ับัการ์เขียนโปิร์แกร์ม 

3. เพิ่�อให้มีควิามเข้าใจุและสามาร์ถเขียนโปิร์แกร์มไปิใช้ปิร์ะโยชน์ในงานธุร์กิจุ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวิคิดเกี�ยวิกับัออปิเจ็ุกต์ออเรี์ยนเต็ดหร์่อเชิงวัิตถุ ตร์ร์กะในการ์แก้ปัิญหาและอัลกอริ์ธึม 

การ์วิิเคร์าะห์ปิัญหาในเชิงวิัตถุ หลักการ์เขียนโปิร์แกร์มเชิงวัิตถุ ขั�นตอนการ์วิางแผน วิิเคร์าะห์ การ์เขียน 

ผังงาน โดยใช้ภัาษายูเอ็มแอล การ์ออกแบับั การ์พัิฒนา การ์ทดสอบั และการ์ติดตั�งโปิร์แกร์ม เคร่์�องม่อ 

ในการ์พิัฒนาโปิร์แกร์ม การ์จุัดทำาเอกสาร์คู่ม่อโปิร์แกร์ม

96415	 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ	 (6	หน่วยกิต)

 Business Intelligence Systems

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้พิ่�นฐานเกี�ยวิกับัธุร์กิจุอัจุฉร์ิยะ

2. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้เกี�ยวิกับัการ์จุัดการ์ข้อมูลขนาดใหญ่ของธุร์กิจุ

3. เพิ่�อใหม้คีวิามร์ูแ้ละทกัษะเกี�ยวิกบััการ์ใชเ้ทคนคิวิธิกีาร์ตา่งๆ ในการ์วิเิคร์าะหแ์ละจุดัการ์ 

 ข้อมูลขนาดใหญ่ในธุร์กิจุ
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
ควิามหมายและองค์ปิร์ะกอบัของธุร์กิจุอัจุฉร์ิยะ การ์จัุดทำาคลังข้อมูลทางธุร์กิจุ เทคนิคใน

การ์ทำาเหม่องข้อมูลเพิ่�อค้นหาควิามร์ู้ใหม่ การ์จุัดการ์ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคนิคการ์คำานวิณและขั�นตอนวิิธี

สำาหร์ับัวิิเคร์าะห์และขุดค้นหารู์ปิแบับัในข้อมูลขนาดใหญ่ สถาปัิตยกร์ร์มแบับัต่างๆ ของคลังข้อมูล การ์

พิฒันาคลงัขอ้มูล การ์ออกแบับัคลงัขอ้มลูสำาหร์บััข้อมลูที�มีควิามแตกตา่งทางโคร์งสร์า้ง การ์คดักร์องข้อมลู

การ์แปิลงร์ูปิข้อมูล การ์ทำาควิามสะอาดข้อมูล กร์ณีศึกษาเกี�ยวิกับัการ์ใช้และการ์สร์้างแบับัจุำาลองและ 

คลังข้อมูลเพิ่�อใช้ในการ์ตัดสินใจุทางธุร์กิจุ

97101	 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์	 (6	หน่วยกิต)

 General Studies in Printing 

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้ร์ู้ปิร์ะวิัติควิามเปิ็นมาของการ์พิิมพิ์และวิัสดุที�เกี�ยวิข้องกับัการ์พิิมพิ์

2. เพิ่�อให้เข้าใจุหลักการ์พิ่�นฐานของร์ะบับัการ์พิิมพิ์ที�ใช้กันอยู่โดยทั�วิไปิ

3. เพิ่�อให้สามาร์ถอธิบัายเทคนิคการ์เล่อกใช้ร์ะบับัการ์พิิมพิ์สิ�งพิิมพิ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

4. เพิ่�อให้ร์ู้จุักและเข้าใจุธร์ร์มชาติและคุณสมบััติของวิัสดุที�ใช้ในการ์พิิมพิ์

5. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้เกี�ยวิกับัการ์พิิมพิ์ ธุร์กิจุการ์พิิมพิ์และอุตสาหกร์ร์มการ์พิิมพิ์ทั�วิไปิ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การ์พิิมพ์ิและวิิวัิฒนาการ์ของการ์พิิมพิ์ ตั�งแต่อดีตจุนถึงปัิจุจุุบััน วิัสดุใช้พิิมพิ์ หมึกพิิมพิ์

ควิามร์ู้เกี�ยวิกับักร์ะบัวินการ์ผลิตสิ�งพิิมพ์ิ ตั�งแต่งานก่อนกร์ะบัวินการ์พิิมพ์ิและงานในกร์ะบัวินการ์พิิมพิ์ 

ปิร์ะกอบัด้วิยงานก่อนพิิมพิ์ งานพิิมพิ์ด้วิยการ์พิิมพิ์ร์ะบับัต่างๆ ในด้านหลักการ์พิิมพิ์ วิิธีการ์พิิมพิ์ แม่พิิมพิ์

เคร์่�องพิิมพิ์ และสิ�งพิิมพ์ิที�ผลิตได้ งานหลังพิิมพิ์ เทคโนโลยีสาร์สนเทศในอุตสาหกร์ร์มการ์พิิมพิ์ ธุร์กิจุ 

การ์จุัดพิิมพิ์และธุร์กิจุการ์พิิมพิ์ การ์จุัดการ์ทางการ์พิิมพิ์ อุตสาหกร์ร์มการ์พิิมพิ์ไทย กฎหมายและร์ะเบัียบั 

ต่างๆ ที�เกี�ยวิข้อง

97103	 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์	 (6	หน่วยกิต)		

 General Studies in Packaging  

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัหลักการ์บัร์ร์จุุภััณฑิ์ 

2. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุในปิร์ะเภัทของบัร์ร์จุุภััณฑิ์ 

3. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุในกร์ะบัวินการ์ผลิตบัร์ร์จุุภััณฑิ์

4. เพิ่�อใหม้คีวิามรู้์ควิามเขา้ใจุเกี�ยวิกบััสิ�งแวิดลอ้มและกฎหมายและขอ้บังัคบััตา่งๆ เกี�ยวิกบัั 

 บัร์ร์จุุภััณฑิ์
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
หลักการ์บัร์ร์จุุภััณฑ์ิ ปิร์ะเภัทบัร์ร์จุุภััณฑ์ิตามชนิดของวัิสดุ ได้แก่ บัร์ร์จุุภััณฑ์ิกร์ะดาษ

บัร์ร์จุุภััณฑิ์พิลาสติก บัร์ร์จุุภััณฑิ์โลหะ บัร์ร์จุุภััณฑิ์แก้วิ ลักษณะโคร์งสร้์างของบัร์ร์จุุภััณฑิ์ปิร์ะเภัทต่างๆ 

กร์ะบัวินการ์ผลิตบัร์ร์จุุภััณฑิ ์ตั�งแต่การ์พัิฒนาบัร์ร์จุุภัณัฑิ ์ปิร์ะกอบัดว้ิยการ์ออกแบับัโคร์งสร้์าง การ์ออกแบับั

กร์าฟกิ การ์พิมิพิ ์การ์ขึ�นร์ปูิ การ์บัร์ร์จุขุองเหลวิ ของแห้ง การ์ปิดิผนกึ และหนว่ิยขนสง่ในการ์กร์ะจุายสนิคา้ 

ผลของบัร์ร์จุุภััณฑิ์ต่อสิ�งแวิดล้อม และกฎหมายและข้อบัังคับัต่างๆ ที�เกี�ยวิกับับัร์ร์จุุภััณฑิ์

97210	 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 (6	หน่วยกิต)

 Applied Mathematics for Industrial Technology

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุในด้านคณิตศาสตร์์ปิร์ะยุกต์ที�เกี�ยวิข้องกับัเทคโนโลยี 

 อุตสาหกร์ร์ม

2. เพิ่�อให้สามาร์ถนำาควิามร์ู้ด้านคณิตศาสตร์์ปิร์ะยุกต์ไปิใช้งานที�เกี�ยวิข้องกับัเทคโนโลยี 

 อุตสาหกร์ร์ม

3. เพิ่�อให้สามาร์ถนำาควิามร์ู้ด้านคณิตศาสตร์์ปิร์ะยุกต์ไปิใช้ในการ์ศึกษาเน่�อหาในชุดวิิชา 

 ต่างๆ ทางเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์มต่อไปิ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ฟังก์ชัน ลิมิตและควิามต่อเน่�องของฟังก์ชันหนึ�งตัวิแปิร์ จุำานวินเชิงซ้ึ่อน อนุพัินธ์และ 

การ์ปิร์ะยุกต์ ปิร์ิพิันธ์และการ์ปิร์ะยุกต์ อนุกร์มอนันต์และการ์ลู่เข้า อนุกร์มฟูเร์ียร์์ เร์ขาคณิตวิิเคร์าะห์ใน

ปิร์ิภัูมิสามมิติ ฟังก์ชันหลายตัวิแปิร์ อนุพิันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวิแปิร์ ปิร์ิพิันธ์สองชั�น ปิร์ิพิันธ์สามชั�น  

สมการ์อนุพิันธ์สามัญอันดับัหนึ�ง สมการ์อนุพิันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับัสูง ร์ะเบัียบัวิิธีเชิงตัวิเลขเบั่�องต้น 

97214	 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์	 (6	หน่วยกิต)		

 Printing and Packaging Materials 

	 วัตถุประสงค์	
1.  เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัวิัสดุปิร์ะเภัทต่างๆ ที�ใช้ในการ์พิิมพิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์ 

2.  เพ่ิ�อให้มีควิามสามาร์ถในการ์เล่อกใช้ปิร์ะเภัทของวิัสดุทางการ์พิิมพ์ิและบัร์ร์จุุภััณฑิ์ 

 ให้เหมาะสมกับัการ์นำาไปิใช้งาน 

3.  เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัสมบััติของวิัสดุเพิ่�อใช้ในการ์พิิมพิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์ 

4.  เพ่ิ�อใหม้คีวิามสามาร์ถในการ์วิเิคร์าะห์ปิญัหาทางการ์พิมิพิแ์ละบัร์ร์จุภุัณัฑิอ์นัเน่�องมาจุาก 

 วิัสดุทางการ์พิิมพิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ควิามรู้์เกี�ยวิกับัองค์ปิร์ะกอบั ปิร์ะเภัท มาตร์ฐาน กร์ะบัวินการ์ผลิต สมบััติของวัิสดุทาง 

การ์พิิมพิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์ปิร์ะเภัทต่างๆ ได้แก่ แม่พิิมพิ์ วิัสดุใช้พิิมพิ์ หมึกพิิมพิ์ วิัสดุสำาหรั์บังานหลังพิิมพิ์  



สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 113

ประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับประเภทงาน 6  JO6401-0045 หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ปี 64  แก้ AW.5  (23.03.64)  ดวงกมล  Proof: ประดับ

และวัิสดอุ่�นที�ใชใ้นการ์พิิมพิแ์ละบัร์ร์จุุภัณัฑิ ์การ์ร์ูจุ้กัเล่อกใชป้ิร์ะเภัทของวิสัดทุางการ์พิมิพิแ์ละบัร์ร์จุุภัณัฑิ ์

ที�เหมาะสมกับัการ์นำาไปิใช้งาน การ์วิิเคร์าะห์ปัิญหาที�เกิดในทางการ์พิิมพ์ิและการ์ใช้งานบัร์ร์จุุภััณฑ์ิ 

อันเน่�องมาจุากวิัสดุทางการ์พิิมพิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์ และวิิธีการ์แก้ไข

97214	 วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน*	 	 (6	หน่วยกิต)

 Material and Sustainable Packaging Management

	 วัตถุประสงค์
1.  เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ ควิามเข้าใจุ และมีแนวิคิดในการ์เล่อกวิัสดุบัร์ร์จุุภััณฑิ์ และการ์จุัดการ์ 

 บัร์ร์จุุภััณฑิ์อย่างยั�งย่น

2. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัการ์เล่อกใช้ปิร์ะเภัทของวัิสดุบัร์ร์จุุภััณฑิ์อย่าง 

 เหมาะสม

3. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัสมบััติของวิัสดุเพิ่�อใช้ในงานทางบัร์ร์จุุภััณฑิ์

4. เพิ่�อให้มีควิามสามาร์ถในการ์วิิเคร์าะห์ปิัญหาที�เกิดในการ์ใช้งานบัร์ร์จุุภััณฑิ์ และ 

 การ์จุัดการ์บัร์ร์จุุภััณฑิ์อย่างยั�งย่น

	 คำาอธิบายชุดวิชา
 ควิามรู้์เกี�ยวิกับัองค์ปิร์ะกอบั ปิร์ะเภัท มาตร์ฐาน กร์ะบัวินการ์ผลิต สมบััติของวัิสดุทาง 

บัร์ร์จุุภัณัฑ์ิปิร์ะเภัทตา่งๆ และวัิสดอุ่�นที�ใชใ้นทางบัร์ร์จุุภัณัฑ์ิ การ์รู้์จุกัเล่อกใชป้ิร์ะเภัทของวัิสดบุัร์ร์จุุภัณัฑ์ิที�

เหมาะสมกบััการ์นำาไปิใชง้าน การ์วิเิคร์าะหป์ิญัหาที�เกดิในการ์ใชง้านบัร์ร์จุภุัณัฑิ ์และการ์จุดัการ์บัร์ร์จุภุัณัฑิ ์

อย่างยั�งย่น

97217	 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 (6	หน่วยกิต)

 Basic Mechanical Engineering for Industrial Technology 

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ิ�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุหลักการ์ทั�วิไปิในงานวิิศวิกร์ร์มเคร่์�องกล ที�เกี�ยวิข้องกับั 

 เทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม 

2. เพ่ิ�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุหลักการ์ของกลศาสตร์์วิิศวิกร์ร์มในงานเทคโนโลยี 

 อุตสาหกร์ร์ม

3. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุหลักการ์ของของไหลในงานเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

4. เพ่ิ�อใหม้คีวิามร์ูค้วิามเขา้ใจุหลกัการ์ของอณุหพิลศาสตร์แ์ละร์ะบับัทางควิามร์อ้นในงาน 

 เทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

หมายเหตุ* คาดวิ่าสาขาวิิชาจุะปิร์ับัปิร์ุงชุดวิิชา 97214 วิัสดุและการ์จุัดการ์บัร์ร์จุุภััณฑิ์อย่างยั�งย่น เพิ่�อใช้เปิิดสอนในภัาคปิลาย  

                  ปิีการ์ศึกษา 2564
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
หลกัการ์ทั�วิไปิในงานวิศิวิกร์ร์มเคร์่�องกลที�เกี�ยวิขอ้งกบััเทคโนโลยอีตุสาหกร์ร์ม หลกัการ์ทาง

กลศาสตร์วิ์ิศวิกร์ร์ม สถติยศาสตร์์ พิลศาสตร์ ์กลศาสตร์ข์องเคร์่�องจุกัร์กล การ์สั�นสะเทอ่นทางกล กลศาสตร์์ 

ของไหล เคร์่�องจัุกร์กลของไหล หลักการ์ทางควิามร้์อนและอุณหพิลศาสตร์์ การ์ถ่ายเทควิามร้์อน  

การ์ทำาควิามเย็นและการ์ปิร์ับัอากาศเบั่�องต้น

97218	 การจัดการดำาเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ	 (6	หน่วยกิต)

 Operation Managements and Entrepreneurships

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุร์ะบับัการ์ดำาเนินงาน และการ์บัร์ิหาร์การ์ดำาเนินงาน

2. เพิ่�อให้มีควิามรู้์ควิามเข้าใจุการ์เป็ินผู้ปิร์ะกอบัการ์ การ์พัิฒนาธุร์กิจุ การ์วิางแผนธุร์กิจุ  

 การ์สร์้างแผนธุร์กิจุ และการ์หาแหล่งทุน

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ลักษณะองค์กร์ในอุตสาหกร์ร์ม การ์วิิเคร์าะห์ควิามต้องการ์และการ์พิัฒนาผลิตภััณฑ์ิ  

การ์เล่อกทำาเลที�ตั�ง และการ์วิางผังสถานปิร์ะกอบัการ์ การ์วิางแผนกำาลังผลิต การ์จัุดการ์การ์ผลิต  

การ์บัร์ิหาร์ทร์ัพิยากร์บัุคคล การ์จุัดจุำาหน่ายและการ์ตลาด การ์บัร์ิหาร์สินค้าคงคลัง การ์บัร์ิหาร์ต้นทุน 

การ์ผลิต การ์กำาหนดร์าคา และการ์จุัดการ์ร์ายได้ การ์มองหาและพิัฒนาโอกาสทางธุร์กิจุ การ์พิยากร์ณ์

ควิามต้องการ์ของตลาด การ์สร์้างแผนธุร์กิจุและการ์วิิเคร์าะห์ควิามเปิ็นไปิได้ทางธุร์กิจุ กลยุทธ์ผลิตภััณฑิ์ 

การ์โฆษณาปิร์ะชาสัมพิันธ์ การ์หาแหล่งทุน และการ์บัร์ิหาร์เงินทุน   

97219	 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต	 (6	หน่วยกิต)														

 Industrial Materials and Manufacturing Process 

	 วัตถุประสงค์	
1. เพ่ิ�อให้มีควิามรู้์ควิามเข้าใจุชนิดและลักษณะสมบััติ และการ์ใช้งานวัิสดุที�ใช้ใน 

 อุตสาหกร์ร์ม

2. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุกร์ร์มวิิธีการ์แปิร์ร์ูปิวิัสดุในลักษณะต่างๆ

3. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุวิิธีการ์เขียนแบับัและอ่านแบับัทางวิิศวิกร์ร์ม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ลกัษณะสมบัตัแิละการ์ใชง้านของวิสัดุสำาคัญที�ใช้ในอตุสาหกร์ร์ม การ์เลอ่กใชว้ิสัดุใหเ้หมาะสม 

กบัังาน ร์วิมทั�งการ์วิเิคร์าะหป์ิญัหาของวิสัดุ กร์ร์มวิธิกีาร์ผลติชนดิตา่งๆ การ์หลอมขึ�นร์ปูิ การ์ขึ�นร์ปูิวิสัดกุอ้น 

การ์ขึ�นร์ูปิวิัสดุแผ่น การ์ตัดเฉ่อนวิัสดุ การ์เช่�อมปิร์ะกอบั การ์เพิิ�มเน่�อวิัสดุ การ์เพิิ�มสมบััติด้วิยกร์ร์มวิิธี 

ทางควิามร์อ้น การ์ขดั การ์ลา้ง การ์เคลอ่บั และการ์ทำาส ีการ์เลอ่กใชก้ร์ร์มวิธิกีาร์ผลติที�เหมาะสม หลกัการ์เขยีน

และอา่นภัาพิฉาย มาตร์ฐานการ์เขยีนแบับัของไทยและสากล การ์อา่นแบับัภัาพิปิร์ะกอบัและภัาพิแยกชิ�น

การ์ให้ขอ้มลูทางดา้นขนาด และขอ้มลูทางการ์ผลติในแบับังาน พิกิดัควิามคลาดเคล่�อนในการ์ปิร์ะกอบัชิ�นงาน
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97220	 การจัดการและการพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์	 (6	หน่วยกิต)

 Management and Strategic Product Development

	 วัตถุประสงค์
1.  เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัการ์จุัดการ์และการ์พิัฒนากลยุทธ์ผลิตภััณฑิ์

2. เพิ่�อให้มีควิามเข้าใจุในกร์ะบัวินการ์ทางการ์ตลาดและการ์วิิจุัยการ์ตลาด

3. เพิ่�อให้สามาร์ถจุัดการ์การ์ตลาดร์่วิมสมัยด้วิยส่�อและเทคนิคสมัยใหม่

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวิคิดเกี�ยวิกับัผลิตภััณฑิ์ การ์จัุดปิร์ะเภัทผลิตภััณฑิ์ การ์กำาหนดกลยุทธ์การ์ตลาดของ

ผลิตภััณฑิ์และร์าคาให้สอดคล้องกับัวิงจุร์ชีวิิตผลิตภััณฑิ์ การ์พิัฒนาผลิตภััณฑิ์ใหม่ การ์ตั�งร์าคาของ 

ผูผ้ลติและผู้จัุดจุำาหนา่ย แนวิคิดการ์ตลาด บัทบัาททางการ์ตลาด กร์ะบัวินการ์การ์ตลาด การ์วิิจุยัการ์ตลาด

พิฤติกร์ร์มผู้บัร์ิโภัค การ์ตลาดร์่วิมสมัย สภัาพิแวิดล้อมทางการ์ตลาด ควิามสัมพิันธ์กับัลูกค้าในการ์ตลาด

ร์่วิมสมัย การ์ตัดสินใจุด้านผลิตภััณฑิ์และการ์จุัดจุำาหน่ายในการ์ตลาดร์่วิมสมัย ควิามหมายของตลาด

ดิจุิทัล องค์ปิร์ะกอบัและการ์นำาไปิปิร์ะยุกต์ใช้ การ์เจุร์ิญเติบัโตของอินเทอร์์เน็ต เวิ็บัไซึ่ต์ส่�อสังคมออนไลน์ 

การ์ปิร์ะเมินผลการ์ทำาการ์ตลาดดิจุิทัล

97221	 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม	 (6	หน่วยกิต)

 Creative Thinking and Problem Solving in Industry   

	 วัตถุประสงค์
1.  เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ ทักษะ และกร์ะบัวินการ์สร์้างควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์ในการ์แก้ปิัญหาใน 

 อุตสาหกร์ร์มได้

2. เพิ่�อให้สามาร์ถปิร์ะยุกต์ควิามร์ู้ด้านการ์จุัดการ์ในการ์แก้ปิัญหาทางอุตสาหกร์ร์มได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
กร์ะบัวินการ์คิดรู์ปิแบับัใหม่ๆ การ์แก้ไขปัิญหา ร์วิมถึงการ์ตั�งเปิ้าหมายทางอุตสาหกร์ร์ม

ด้วิยวิิธีการ์หร่์อเทคนิคต่างๆ ที�สร์้างสร์ร์ค์ การ์ปิร์ับักร์ะบัวินการ์ผลผลิตเข้าสู่ตลาดที�แตกต่างออกไปิ  

คิดวิิธีการ์ใหม่ในการ์แก้ไขปัิญหา เปิลี�ยนแนวิคิดที�แตกต่างจุากรู์ปิแบับัเดิมร์วิมถึงพัิฒนาให้ได้วิิธีการ์ที�ดี 

ยิ�งขึ�น การ์วิิเคร์าะห์ควิามแตกต่างร์ะหวิ่างควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์ จุินตนาการ์ วิิสัยทัศน์และกลยุทธ์ และ 

สามาร์ถบัูร์ณาการ์และสังเคร์าะห์ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์ จุินตนากร์ วิิสัยทัศน์และกลยุทธ์ผสมผสานกับั 

องคค์วิามร์ูด้า้นการ์จัุดการ์อุตสาหกร์ร์มจุะนำาไปิสูก่าร์กำาหนดแนวิทางการ์สร้์างนวิตักร์ร์มและการ์แกปั้ิญหา

ในอุตสาหกร์ร์มได้ 
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97222	 การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำาหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ				 	 (6	หน่วยกิต)

 Digital Transformation for Industry and Business

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ิ�อให้มีควิามร์ู้ เกี�ยวิกับักร์ะบัวินการ์เปิลี�ยนผ่านเทคโนโลยีดิจุิทัลในธุร์กิจุและ 

 อุตสาหกร์ร์ม

2. เพิ่�อให้เข้าใจุกร์ะบัวินการ์เปิลี�ยนผ่านเทคโนโลยีดิจุิทัลในธุร์กิจุและอุตสาหกร์ร์ม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ยทุธศาสตร์ก์าร์เปิลี�ยนผา่นสูเ่ทคโนโลยดีจิุทิลัในธุร์กจิุและอตุสาหกร์ร์ม การ์เพิิ�มปิร์ะสิทธิภัาพิ

การ์ผลิตและการ์ดำาเนินงานด้วิยเทคโนโลยีดิจุิทัล เทคโนโลยีการ์ผลิตสมัยใหม่ที�ใช้เทคโนโลยีดิจุิทัล ร์ะบับั

ดจิิุทลัสนับัสนนุกร์ะบัวินการ์ผลติ ร์ะบับัคลาวิด ์การ์เร์ยีนรู้์ของเคร่์�องจุกัร์ อนิเทอร์เ์นต็ของสร์ร์พิสิ�ง วิิทยาการ์

หุ่นยนต์ ร์ะบับัอัตโนมัติ ปิัญญาปิร์ะดิษฐ์ ควิามจุร์ิงเสม่อน การ์จุำาลองสถานการ์ณ์

97314	 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิต	 (6	หน่วยกิต)

	 ในอุตสาหกรรม	 	

 Technology for Production Planning and Control in Industry

	 วัตถุประสงค์
1.  เพิ่�อให้เข้าใจุร์ะบับัการ์ผลิตแบับัย่ดหยุ่น 

2.  เพิ่�อให้สามาร์ถปิร์ะยุกต์ใช้ร์ะบับัการ์วิางแผนควิามต้องการ์วิัสดุ 

3.  เพิ่�อให้สามาร์ถเช่�อมโยงการ์ตัดสินใจุร์ะบับัการ์วิางแผนทร์ัพิยากร์การ์ผลิต 

4. เพิ่�อให้เข้าใจุหลักการ์และการ์ปิร์ะยุกต์ใช้ปิัญญาปิร์ะดิษฐ์ทางอุตสาหกร์ร์ม 

5.  เพิ่�อให้เข้าใจุหลักการ์การ์จุัดการ์เทคโนโลยีร์ะบับัการ์ผลิต

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การ์นำาเทคโนโลยีอัตโนมัติทางการ์ผลิตมาปิร์ะยุกต์ใช้ในการ์วิางแผนและควิบัคุมการ์ผลิต

อันปิร์ะกอบัด้วิยร์ะบับัการ์ผลิตแบับัย่ดหยุ่น ร์ะบับัการ์วิางแผนควิามต้องการ์วัิสดุ และร์ะบับัการ์วิางแผน

ทร์ัพิยากร์การ์ผลิต นอกจุากนี�ยังศึกษาถึงปิัญญาปิร์ะดิษฐ์ทางอุตสาหกร์ร์ม และการ์จุัดการ์เทคโนโลยี 

97315	 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต	 (6	หน่วยกิต)

 Tools and Machines for Manufacturing Process

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัเคร์่�องม่อในอุตสาหกร์ร์มการ์ผลิต

2. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัเคร์่�องจุักร์ในอุตสาหกร์ร์มการ์ผลิต

3. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัการ์วิัดละเอียดในอุตสาหกร์ร์มการ์ผลิต

4. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัเทคโนโลยีการ์ทำาแม่พิิมพิ์
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คำาอธิบายชุดวิชา
พิ่�นฐานทั�วิไปิเกี�ยวิกับัเคร์่�องม่อกลตัดโลหะต่างๆ และร์ะบับัจุับัยึดชิ�นงาน ทฤษฎีเกี�ยวิกับั 

การ์ตัดเฉอ่นโลหะ การ์เคล่�อนที�ตดัเฉอ่นและการ์ใช้งาน แร์งที�ใชใ้นการ์ตดัเฉอ่น อณุหภัมูขิองเศษโลหะและ

มีด ลักษณะของเศษโลหะ การ์สึกหร์อ การ์สึกกร์่อนของมีด ควิามละเอียดของผิวิงาน และการ์วิัดละเอียด 

ควิามผดิพิลาดในการ์วัิดและการ์ลดควิามผดิพิลาดในร์ะบับัการ์วัิด การ์หลอ่ล่�นและการ์หลอ่เย็นเคร์่�องม่อกล  

การ์วิิเคร์าะหเ์พ่ิ�อหารู์ปิแบับัชิ�นสว่ินเคร์่�องม่อ เคร์่�องจัุกร์แบับัตา่งๆ ตามหนา้ที�ที�กำาหนด ทฤษฎพีิ่�นฐานเกี�ยวิกบัั 

ควิามแข็งแร์งของวัิสดุ และคุณสมบััติเชิงกลของวัิสดุทางวิิศวิกร์ร์ม การ์กำาหนดวัิสดุตลอดจุนการ์กำาหนด

คุณภัาพิผิวิงาน และพิิกัดควิามเผ่�อ เทคโนโลยีการ์ทำาแม่พิิมพิ์ ชนิดของแม่พิิมพิ์ วิัสดุแม่พิิมพิ์ วิิธีในการ์ขึ�น

ร์ูปิแม่พิิมพิ์ การ์หล่อการ์ชุบัด้วิยไฟฟ้า การ์ตัดผิวิด้วิยเคร์่�องม่อกล การ์ปิาดผิวิ การ์พิ่นเคล่อบั การ์กัดโลหะ

 การ์ปิร์ับัปิร์ุงสมบััติของวิัสดุทำาแม่พิิมพิ์ด้วิยควิามร์้อน การ์ขัดผิวิแม่พิิมพิ์ ร์วิมทั�งการ์ฝึกปิฏิบััติเสร์ิมทักษะ 

97316		 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์	 (6	หน่วยกิต)

	 และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม		

 Technology for Product and Process Design in Industry

	 วัตถุประสงค์
1.  เพิ่�อให้เข้าใจุหลักการ์นำาคอมพิิวิเตอร์์ช่วิยในการ์ออกแบับั 

2.  เพิ่�อให้เข้าใจุหลักการ์ใช้เทคโนโลยีการ์จุัดกลุ่ม 

3.  เพ่ิ�อให้เข้าใจุหลักการ์และสามาร์ถเล่อกใช้คอมพิิวิเตอร์์ช่วิยในการ์วิางแผนกร์ะบัวินการ์ผลิต 

4.  เพิ่�อให้เข้าใจุหลักการ์ทำางานของเคร์่�องจุักร์กลควิบัคุมเชิงตัวิเลข 

5.  เพิ่�อให้เข้าใจุหลักการ์และการ์ปิร์ะยุกต์ใช้หุ่นยนต์ (Robot) ในอุตสาหกร์ร์มการ์ผลิต 

6.  เพิ่�อให้เข้าใจุหลักการ์ขนถ่ายวิัสดุและชิ�นส่วินอย่างอัตโนมัติ

คำาอธิบายชุดวิชา
เทคโนโลยีในการ์ออกแบับัผลิตภััณฑ์ิและกร์ะบัวินการ์ผลิต และเทคโนโลยีอัตโนมัติใน 

การ์ผลิต เทคโนโลยีในการ์ออกแบับัผลิตภััณฑ์ิและกร์ะบัวินการ์ ได้แก่ คอมพิิวิเตอร์์ช่วิยการ์ออกแบับั เทคโนโลยี 

การ์จุดักลุม่ และคอมพิวิิเตอร์ช่์วิยในการ์วิางแผนกร์ะบัวินการ์ผลติ และเทคโนโลยอีตัโนมตัใินการ์ผลติ ไดแ้ก ่

เคร์่�องจุักร์กลควิบัคุมเชิงตัวิเลข หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีขนถ่ายวิัสดุอัตโนมัติ

97317	 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม	 (6	หน่วยกิต)						

 Information Systems and Automation in Industry                                                

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้เข้าใจุหลักการ์และสามาร์ถเล่อกใช้ร์ะบับัสาร์สนเทศทางอุตสาหกร์ร์ม

2. เพิ่�อให้เข้าใจุหลักการ์และสามาร์ถเล่อกใช้ร์ะบับัอัตโนมัติในการ์ผลิต
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คำาอธิบายชุดวิชา
แนวิคิดและภัาพิร์วิมของร์ะบับัการ์ผลิตในยุคอุตสาหกร์ร์ม 4.0 โคร์งสร้์างและการ์จุัดการ์

ร์ะบับัสาร์สนเทศทางอุตสาหกร์ร์ม เคร์่�องม่อและโปิร์แกร์มในการ์พัิฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ เทคโนโลยีด้าน 

การ์ส่�อสาร์และเคร์่อข่ายข้อมูล การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในร์ะบับัการ์ผลิต ร์ะบับัควิามปิลอดภััย 

และการ์บัำารุ์งรั์กษาร์ะบับัสาร์สนเทศ ภัาพิร์วิมของร์ะบับัอัตโนมัติ เทคโนโลยีการ์ควิบัคุมอัตโนมัติทาง

อุตสาหกร์ร์ม เทคโนโลยีปัิญญาปิร์ะดิษฐ์ เทคโนโลยีควิามจุริ์งเสม่อน ควิามรู้์เบั่�องต้นของการ์วัิดพิ่�นฐาน

และการ์ปิร์ะยุกต์ใช้งาน การ์วัิดทางอุตสาหกร์ร์ม เซึ่นเซึ่อร์์และทร์านสดิวิเซึ่อร์์ ชนิดของอุปิกร์ณ์ทำางานใน

ร์ะบับัควิบัคุม ชนิดของอุปิกร์ณ์ส่�อสาร์ในร์ะบับัอัตโนมัติ การ์ปิร์ะยุกต์ใช้ไมโคร์คอมพิิวิเตอร์์ในการ์ควิบัคุม

กร์ะบัวินการ์ผลิตตัวิควิบัคุมแบับัโปิร์แกร์มได้ และการ์เขียนโปิร์แกร์มควิบัคุมพิ่�นฐาน และการ์ปิร์ะยุกต์ใช้

หุ่นยนต์อุตสาหกร์ร์ม

97318	 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์		 (6	หน่วยกิต)

 Printing and Packaging Design

	 วัตถุประสงค์	
1.  เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัหลักการ์ออกแบับั 

2.  เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุในกร์ะบัวินการ์พิัฒนาและออกแบับัทางการ์พิิมพิ์และ 

 บัร์ร์จุุภััณฑิ์ 

3.  เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุในการ์ออกแบับัสิ�งพิิมพิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์ปิร์ะเภัทต่างๆ 

คำาอธิบายชุดวิชา	
หลักการ์ออกแบับั การ์ออกแบับัทางการ์พิิมพิ์ที�สัมพิันธ์กับัร์ะบับัการ์พิิมพิ์ การ์ออกแบับั 

ตวัิอกัษร์กร์าฟกิ ส ีการ์ออกแบับัสิ�งพิมิพิท์ั�วิไปิและบัร์ร์จุุภัณัฑิ ์การ์ออกแบับัโคร์งสร์า้งบัร์ร์จุุภัณัฑิ ์กร์ะบัวิน 

การ์พิัฒนาและออกแบับัทางการ์พิิมพิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์ ปิัจุจุัยที�เกี�ยวิข้องกับัการ์ออกแบับัทางการ์พิิมพิ์และ

บัร์ร์จุภุัณัฑิ ์การ์พัิฒนาต้นแบับับัร์ร์จุภุัณัฑิ ์การ์ออกแบับับัร์ร์จุภุัณัฑิป์ิร์ะเภัทตา่งๆ ปิร์ะกอบัดว้ิยการ์ออกแบับั

กล่อง ขวิด ซึ่อง ถุง กร์ะป๋ิอง หลอด ฝา ถาด บัร์ร์จุุภััณฑิ์การ์์ด และฉลากสินค้า แนวิทางการ์ออกแบับั

บัร์ร์จุุภััณฑิ์อาหาร์ บัร์ร์จุุภััณฑิ์สินค้าอุปิโภัค บัร์ร์จุุภััณฑิ์ยาและเคร่์�องสำาอาง การ์ออกแบับับัร์ร์จุุภััณฑิ์ 

เพิ่�อสิ�งแวิดล้อม กฎหมายและข้อบัังคับัต่างๆ ที�เกี�ยวิกับับัร์ร์จุุภััณฑิ์ ร์วิมทั�งการ์ฝึกปิฏิบััติเสร์ิมทักษะ 

97320	 นวัตกรรม	การออกแบบ	เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	 (6	หน่วยกิต)

 Innovation Design Technology of Product and Packaging

	 วัตถุประสงค์
1.  เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับันวิัตกร์ร์มผลิตภััณฑิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์

2. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัการ์ออกแบับัผลิตภััณฑิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์

3. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัเทคโนโลยีผลิตภััณฑิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์
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คำาอธิบายชุดวิชา
การ์คิดเชิงออกแบับัและควิามคิดเชิงสร์้างสร์ร์ค์ การ์ออกแบับัผลิตภััณฑิ์อุตสาหกร์ร์ม 

การ์ออกแบับัผลิตภััณฑิ์ชุมชน การ์ออกแบับัปิร์ะสบัการ์ณ์ผู้ใช้งาน การ์ออกแบับัเพิ่�อมวิลชนและผู้สูงวัิย 

การ์สร์้างแบัร์นด์และเร์่�องร์าวิผลิตภััณฑิ์ การ์ออกแบับัเพิ่�อเพิิ�มมูลค่า เทคโนโลยีดิจุิทัลในการ์ออกแบับั 

นวิัตกร์ร์มบัร์ร์จุุภััณฑิ์สมัยใหม่ การ์ออกแบับัเชิงร์ักษ์โลก เทคโนโลยีโลจุิสติกส์

97418	 ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม	 (6	หน่วยกิต)

 Safety, Occupational Health and Environment in Industry

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ิ�อให้เข้าใจุควิามหมาย ควิามสำาคัญ และองค์ปิร์ะกอบัของงานควิามปิลอดภััย อาชีวิอนามัย 

และสิ�งแวิดล้อมในอุตสาหกร์ร์ม 

2.  เพ่ิ�อให้มคีวิามสามาร์ถในการ์เสนอมาตร์การ์ในการ์จัุดการ์และควิบัคมุอนัตร์ายที�เกดิจุาก 

 อุบััติเหตุและสิ�งแวิดล้อมในการ์ทำางาน 

3.  เพิ่�อให้สามาร์ถจุัดการ์สาร์เคมีอันตร์ายและวิัตถุอันตร์าย การ์ปิร์ะเมินควิามเสี�ยง และ 

 การ์วิางแผนร์ับัเหตุฉุกเฉิน และอัคคีภััยได้ 

4.  เพ่ิ�อให้สามาร์ถจุัดการ์และควิบัคุมมลพิิษอุตสาหกร์ร์ม และวิิธีการ์ปิ้องกันผลกร์ะทบั 

 สิ�งแวิดล้อมต่อชุมชนโดยร์อบัโร์งงานได้

คำาอธิบายชุดวิชา
ควิามหมาย ควิามสำาคัญ และองค์ปิร์ะกอบัของงานควิามปิลอดภััย อาชีวิอนามัย และ 

สิ�งแวิดล้อมในอุตสาหกร์ร์ม การ์จัุดการ์และควิบัคุมอันตร์ายที�เกิดจุากสิ�งแวิดล้อมในการ์ทำางานที�มีผลต่อ

ควิามปิลอดภััยและสุขภัาพิของพินักงานในโร์งงานอุตสาหกร์ร์ม ร์วิมทั�งการ์ป้ิองกันผลกร์ะทบัสิ�งแวิดล้อม

ต่อชุมชนโดยร์อบัโร์งงาน การ์ตร์ะหนัก การ์ปิร์ะเมิน และการ์ควิบัคุมสิ�งแวิดล้อมในการ์ทำางาน สาเหตุ

ของการ์เกิดอุบััติเหตุ ควิามสูญเสียจุากอุบััติเหตุและการ์ควิบัคุมอุบััติเหตุ การ์จุัดการ์สาร์เคมีอันตร์ายและ

วิัตถุอันตร์าย การ์ปิร์ะเมินควิามเสี�ยง การ์วิางแผนร์ับัเหตุฉุกเฉินและอัคคีภััย ชนิดและแหล่งกำาเนิดมลพิิษ

อุตสาหกร์ร์ม การ์จุัดการ์และควิบัคุมมลพิิษอุตสาหกร์ร์ม 

97419	 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม	 (6	หน่วยกิต)													

 Quality Management and Industrial Standards

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้และควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัร์ะบับัคุณภัาพิ

2. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ทางด้านมาตร์ฐานการ์จุัดการ์อุตสาหกร์ร์ม

3. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้เกี�ยวิกับัมาตร์ฐานต่างๆ ในอุตสาหกร์ร์ม

4. เพิ่�อให้สามาร์ถปิร์ะยุกต์ใช้ควิามรู้์เกี�ยวิกับัมาตร์ฐานการ์จัุดการ์และมาตร์ฐานทาง 

 อุตสาหกร์ร์มไปิใช้ในการ์ผลิต
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คำาอธิบายชุดวิชา
แนวิคิดเกี�ยวิกบััร์ะบับัคุณภัาพิ การ์สุ่มตวัิอยา่งและแผนภัมิูควิบัคุม ร์ะบับัการ์จุดัการ์คณุภัาพิ

ยุคใหม่ซึ่ึ�งคร์อบัคลุมเร์่�องของร์ะบับัการ์จุัดการ์คุณภัาพิที�ทุกคนมีส่วินร์่วิม ร์ะบับัมาตร์ฐานสากลในงาน

อตุสาหกร์ร์ม มาตร์ฐานการ์จุดัการ์ร์ะบับัการ์ผลิตและการ์บัร์กิาร์ มาตร์ฐานสิ�งแวิดล้อม ข้อกำาหนดผลิตภัณัฑิ์

และสมร์ร์ถภัาพิ กร์ะบัวินการ์มาตร์ฐานร์ะบับัสอบัเทยีบั มาตร์ฐานร์ะบับัหอ้งปิฏบัิัตกิาร์ และร์ะบับัมาตร์ฐาน 

บัูร์ณาการ์ทางอุตสาหกร์ร์ม

97420	 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม	 (6	หน่วยกิต)

 Logistics and Supply Chain Management for Industry

	 วัตถุประสงค์
1.  เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัการ์จุัดการ์โลจุิสติกส์ 

2.  เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัการ์จุัดการ์โซึ่่อุปิทาน 

3.  เพ่ิ�อใหส้ามาร์ถปิร์ะยกุต์ใชก้าร์จัุดการ์โลจิุสตกิสแ์ละการ์จัุดการ์โซ่ึ่อปุิทานในอตุสาหกร์ร์ม

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวิคิดการ์จัุดการ์โลจิุสติกส์ ร์ะบับัการ์จัุดหาวัิตถุดิบั การ์กร์ะจุายสินค้า การ์เล่อกทำาเล 

การ์จัุดเก็บัสินค้า การ์ขนถ่ายสินค้า อุปิกร์ณ์ในการ์เคล่�อนย้ายสินค้า และร์ูปิแบับัการ์ขนส่ง แนวิคิด 

การ์จุัดการ์โซึ่่อุปิทาน ร์ูปิแบับัเคร์่อข่ายโซึ่่อุปิทาน การ์ตัดสินใจุขององค์กร์ในโซึ่่อุปิทาน การ์จุัดการ์สินค้า

คงคลัง การ์จุัดการ์อุปิสงค์และอุปิทานของวิัตถุดิบัและร์าคา และการ์ปิร์ะสานงานร์ะหวิ่างองค์กร์ใน 

โซึ่่อุปิทานเพิ่�อเพิิ�มปิร์ะสิทธิภัาพิการ์ดำาเนินงาน การ์ปิร์ะยุกต์ใช้การ์จุัดการ์โลจุิสติกส์และโซึ่่อุปิทานใน

อุตสาหกร์ร์มการ์ผลิต 

97421	 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Production Engineering Technology  

 and Management

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ิ�อให้สามาร์ถนำาควิามรู้์ที�ได้ศึกษาและปิร์ะสบัการ์ณ์ที�เกี�ยวิข้องทั�งด้านเทคโนโลยี 

 วิิศวิกร์ร์มการ์ผลิตและการ์จุัดการ์มาปิร์ะยุกต์กับัการ์ปิฏิบััติ

2. เพิ่�อให้เข้าใจุหลักการ์ของการ์ทำางานเปิ็นทีมและสามาร์ถปิฏิบััติได้

3. เพ่ิ�อเสร์ิมสร์้างภัาวิะการ์เปิ็นผู้นำา ควิามมีมนุษยสัมพิันธ์ ควิามสามาร์ถในการ์ตัดสินใจุ  

 คุณธร์ร์มและจุร์ิยธร์ร์มของบััณฑิิต

4. เพ่ิ�อใหเ้กดิควิามเขา้ใจุและสำานกึในจุร์ร์ยาบัร์ร์ณวิิชาชีพิเทคโนโลยวีิศิวิกร์ร์มการ์ผลิตและ 

 การ์จุัดการ์
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คำาอธิบายชุดวิชา
การ์ปิร์ะยุกต์ควิามร์ู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์มและการ์จัุดการ์เพิ่�อพัิฒนาและแก้ปัิญหา

ในอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ จุร์ร์ยาบัร์ร์ณวิิชาชีพิเทคโนโลยีวิิศวิกร์ร์มการ์ผลิตและการ์จุัดการ์ กฎหมายและ

ข้อบัังคับัที�เกี�ยวิข้อง การ์เสร์ิมสร์้างภัาวิะผู้นำา มนุษยสัมพิันธ์ การ์ตัดสินใจุ และคุณธร์ร์มผ่านกิจุกร์ร์ม 

กลุ่มสัมพิันธ์ 

97423	 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำางานในอุตสาหกรรม	 (6	หน่วยกิต)

 Plant Layout and Work Study in Industry

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ิ�อใหม้คีวิามร์ูค้วิามเขา้ใจุเกี�ยวิกบััการ์วิางผงัโร์งงานและการ์เคล่�อนยา้ยวิสัดใุนโร์งงาน  

 และสามาร์ถวิางผังโร์งงานได้ 

2. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัการ์ศึกษาการ์ทำางาน และสามาร์ถจุัดทำามาตร์ฐาน 

 การ์ทำางานและเวิลามาตร์ฐานในการ์ทำางานได้

คำาอธิบายชุดวิชา
อปุิกร์ณใ์นการ์ลำาเลยีงวัิสดุภัายในโร์งงาน การ์จัุดร์ะบับัตา่งๆ ของโร์งงาน ไดแ้ก ่แสง ส ีเสยีง 

การ์จัุดวิางอุปิกร์ณ์และเคร์่�องม่ออย่างปิร์ะหยัดและมีปิร์ะสิทธิภัาพิ ศึกษาเส้นทางการ์เคล่�อนย้ายวิัสดุใน

โร์งงาน การ์วิางผังโร์งงานรู์ปิแบับัต่างๆ วิิธีการ์ทำางานและเวิลาการ์ทำางานของคนงาน การ์สร้์างแผนภูัมิ 

การ์ทำางาน การ์สร์้างแผนภัูมิการ์ผลิต หลักการ์เคล่�อนไหวิอย่างปิร์ะหยัด ลดควิามเม่�อยล้า การ์พิักผ่อนใน

ขณะปิฏบิัตังิานและวิธิกีาร์ทำางานใหง้า่ยขึ�น วิเิคร์าะหก์าร์เคล่�อนไหวิร์า่งกาย ทฤษฎแีละการ์ปิฏบัิัตเิกี�ยวิกบัั

การ์ศึกษาการ์ทำางานเพิ่�อจุัดทำามาตร์ฐานงาน และเวิลามาตร์ฐานในการ์ทำางาน 

97426	 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์	 	 	 (6	หน่วยกิต) 

 Applied Electrical and Computer Engineering

วัตถุประสงค์
1. เพ่ิ�อให้มคีวิามรู้์ควิามเขา้ใจุหลกัการ์ทั�วิไปิทางวิิศวิกร์ร์มไฟฟา้และวิิศวิกร์ร์มคอมพิิวิเตอร์์ 

 ปิร์ะยุกต์

2. เพ่ิ�อใหม้คีวิามร์ูค้วิามเขา้ใจุหลักการ์ของไฟฟา้กร์ะแสตร์ง ไฟฟา้กร์ะแสสลับั และอปุิกร์ณ ์

 ไฟฟ้าเชิงกลในงานเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

3. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุหลักการ์ของร์ะบับัดิจุิทัล ร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์ฝังตัวิ อุปิกร์ณ ์

 ต่อพิ่วิงและการ์อินเตอร์์เฟส

คำาอธิบายชุดวิชา
หลักการ์พ่ิ�นฐานทางวิิศวิกร์ร์มไฟฟ้า วิงจุร์ไฟฟ้ากร์ะแสตร์ง วิงจุร์ไฟฟ้ากร์ะแสสลับัคล่�น 

แม่เหล็กไฟฟ้าหม้อแปิลงไฟฟ้า วิงจุร์อิเล็กทร์อนิกส์ วิงจุร์ออปิแอมปิ์ อุปิกร์ณ์สาร์กึ�งตัวินำาพิ่�นฐาน อุปิกร์ณ์

ไฟฟ้าเชิงกล หลักการ์พ่ิ�นฐานทางวิิศวิกร์ร์มคอมพิิวิเตอร์์ปิร์ะยุกต์ พิ่�นฐานร์ะบับัดิจิุทัล พิ่�นฐานร์ะบับั

คอมพิิวิเตอร์์ฝังตัวิ อุปิกร์ณ์ต่อพิ่วิง การ์อินเตอร์์เฟส ร์ะบับัเร์ียลไทม์ 
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97431	 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์	 	 (6	หน่วยกิต)

 Packaging Converting Technology  

	 วัตถุประสงค์	
1. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัปิร์ะเภัทและเคร์่�องจุักร์ในการ์แปิร์ร์ูปิบัร์ร์จุุภััณฑิ์ 

2. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุในกร์ะบัวินการ์แปิร์ร์ูปิบัร์ร์จุุภััณฑิ์ 

3. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุในเทคโนโลยีต่างๆ ที�เกี�ยวิข้องกับัการ์แปิร์ร์ูปิบัร์ร์จุุภััณฑิ์ 

4. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัการ์ทดสอบัสมร์ร์ถนะการ์ใช้งานบัร์ร์จุุภััณฑิ์ 

คำาอธิบายชุดวิชา	
ปิร์ะเภัทการ์แปิร์ร์ูปิบัร์ร์จุุภััณฑ์ิตามวิัสดุบัร์ร์จุุภััณฑิ์ เคร่์�องจุักร์ในการ์แปิร์ร์ูปิบัร์ร์จุุภััณฑิ์ 

กร์ะบัวินการ์แปิร์รู์ปิบัร์ร์จุุภััณฑิ์ การ์แปิร์รู์ปิบัร์ร์จุุภััณฑิ์กร์ะดาษ บัร์ร์จุุภััณฑิ์พิลาสติก บัร์ร์จุุภััณฑิ์โลหะ  

บัร์ร์จุุภััณฑิ์แก้วิ เทคโนโลยีที�เกี�ยวิข้องกับัการ์แปิร์ร์ูปิบัร์ร์จุุภััณฑิ์ การ์ทดสอบัสมร์ร์ถนะการ์ใช้งาน 

บัร์ร์จุุภััณฑิ์ ร์วิมทั�งการ์ฝึกปิฏิบััติเสร์ิมทักษะ 

97432	 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์	 	 	 (6	หน่วยกิต)

	 และการจัดการผลิตภัณฑ์

 Professional Experience in Packaging Technology 

 and Product Management

	 วัตถุประสงค์
1.  เพิ่�อใหม้ปีิร์ะสบัการ์ณ์และเพิิ�มพูินทกัษะในการ์ปิร์ะกอบัอาชพีิดา้นเทคโนโลยบีัร์ร์จุุภัณัฑ์ิ 

 และการ์จุัดการ์ผลิตภััณฑิ์

2. เพ่ิ�อเพิิ�มพินูทกัษะและปิร์ะสบัการ์ณใ์นการ์ปิร์ะกอบัอาชีพิทางเทคโนโลยบีัร์ร์จุภุัณัฑิแ์ละ 

 การ์จุัดการ์ผลิตภััณฑิ์

3. เพ่ิ�อเสร์ิมสร์้างภัาวิะการ์เปิ็นผู้นำา ควิามมีมนุษยสัมพิันธ์ ควิามสามาร์ถในการ์ตัดสินใจุ 

 ตลอดจุนคุณธร์ร์มและจุร์ิยธร์ร์มของบััณฑิิต

4. เพ่ิ�อใหเ้กดิควิามเข้าใจุและตร์ะหนักถงึจุร์ร์ยาบัร์ร์ณในวิิชาชพีิเทคโนโลยบีัร์ร์จุุภัณัฑิแ์ละ 

 การ์จุัดการ์ผลิตภััณฑิ์

คำาอธิบายชุดวิชา
ควิามร์ู้เกี�ยวิกับัโคร์งสร์้างอุตสาหกร์ร์มทางด้านเทคโนโลยีบัร์ร์จุุภััณฑ์ิและการ์จุัดการ์

ผลติภััณฑิ ์วิชิาชพีิในอุตสาหกร์ร์มบัร์ร์จุุภััณฑิแ์ละการ์จัุดการ์ผลติภััณฑิท์ี�คร์อบัคลมุถงึการ์ผลติ การ์จุำาหน่าย

การ์วิิจุัยและพัิฒนา กร์ณีศึกษาในการ์ปิร์ะกอบัอาชีพิ การ์พัิฒนาตนเองและการ์พัิฒนากิจุการ์ที�เกี�ยวิกับั

เทคโนโลยีบัร์ร์จุุภััณฑิ์และการ์จุัดการ์ผลิตภััณฑิ์ ควิามสามาร์ถในการ์จุัดการ์ ภัาวิะผู้นำาที�มีปิร์ะสิทธิภัาพิ  

มีมนุษยสัมพิันธ์ จุร์ร์ยาบัร์ร์ณในวิิชาชีพิและกิจุกร์ร์มกลุ่มสัมพิันธ์เพิ่�อพิัฒนาให้เปิ็นผู้มีคุณธร์ร์ม จุร์ิยธร์ร์ม 
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97433	 การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรม	 (6	หน่วยกิต)

	 และการจัดการโครงการ

 Industrial Feasibility Study and Project Management 

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ิ�อใหม้คีวิามร์ูค้วิามสามาร์ถในกร์ะบัวินการ์ศกึษาควิามเปิน็ไปิไดข้องการ์จัุดทำาโคร์งการ์ 

 อุตสาหกร์ร์ม

2. เพิ่�อให้มีควิามรู้์ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัแหล่งที�ตั�งอุตสาหกร์ร์ม การ์พัิฒนาและการ์สร้์าง 

 ขีดควิามสามาร์ถการ์แข่งขันของอุตสาหกร์ร์ม

3. เพ่ิ�อใหม้คีวิามรู้์ควิามสามาร์ถในการ์จัุดการ์โคร์งการ์ตามหลกัการ์เศร์ษฐศาสตร์์วิศิวิกร์ร์ม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
หลักการ์และวิิธีการ์วิิเคร์าะห์โคร์งการ์และปิร์ะเมินค่าทางการ์ลงทุนของโคร์งการ์ ร์วิมทั�ง

หลกัการ์และวิธิกีาร์ปิร์ะเมนิควิามเปิน็ไปิไดข้องโคร์งการ์ ทั�งทางดา้นการ์ตลาด เทคโนโลยกีาร์ผลติ แร์งงาน

เศร์ษฐศาสตร์์ การ์เงิน และกฎหมาย ตลอดจุนการ์วิิเคร์าะห์แนวิโน้มการ์เปิลี�ยนแปิลงเทคโนโลยีการ์ผลิต

อตุสาหกร์ร์มที�มผีลมาจุากการ์พัิฒนาทั�งทางด้านเศร์ษฐกจิุ สังคม และเทคโนโลยขีองปิร์ะเทศตา่งๆ แหล่งที�ตั�ง 

อุตสาหกร์ร์ม การ์พัิฒนาและการ์สร้์างขีดควิามสามาร์ถการ์แข่งขันของอุตสาหกร์ร์ม การ์จัุดการ์โคร์งการ์

ตามหลักการ์เศร์ษฐศาสตร์์วิิศวิกร์ร์ม

97436	 ปัญญาประดิษฐ์สำาหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ				 	 	 (6	หน่วยกิต)

	 Artificial	Intelligence for Industry and Business

	 วัตถุประสงค์
1.  เพิ่�อให้มีควิามร์ู้เกี�ยวิกับัการ์ปิัญญาปิร์ะดิษฐ์มาปิร์ะยุกต์ใช้ในธุร์กิจุและอุตสาหกร์ร์ม

2. เพิ่�อให้มีควิามเข้าใจุหลักการ์ปิร์ะยุกต์ใช้ปิัญญาปิร์ะดิษฐ์สำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การ์ปิร์ะยุกต์ใช้ปัิญญาปิร์ะดิษฐ์ในการ์พัิฒนาการ์ดำาเนินการ์ในธุร์กิจุและอุตสาหกร์ร์ม  

การ์วิิเคร์าะห์และปิร์ะเมินโอกาสที�จุะเกิดปัิญหาหร่์อควิามเสียหายของเคร่์�องจัุกร์ในกร์ะบัวินการ์ผลิต  

การ์คาดการ์ณ์การ์ซึ่่อมบัำาร์ุงล่วิงหน้าจุากข้อมูลของเคร่์�องจุักร์อย่างต่อเน่�อง การ์สร้์างแบับัจุำาลอง

กร์ะบัวินการ์ผลิตคู่ขนานไปิกับัการ์ผลิตจุร์ิง การ์วิิเคร์าะห์กร์ะบัวินการ์ผลิต และคำานวิณการ์สั�งซ่ึ่�อวิัตถุดิบั

หร์อ่ชิ�นสว่ินตา่งๆ ร์วิมไปิถงึการ์จุำาลองเหตุการ์ณ์กร์ณกีาร์ปิรั์บัเพิิ�ม-ลดผลิตภััณฑิใ์นสายการ์ผลิต การ์ควิบัคมุ

และร์ะบับัการ์เร์ียนร์ู้ของเคร์่�องจุักร์กลและหุ่นยนต์อุตสาหกร์ร์ม 
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99201	 วิทยาศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 (6	หน่วยกิต)

 Science for Information and Communication Technology

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้เบั่�องต้นทางวิิทยาศาสตร์์ 

2. เพ่ิ�อนำาควิามรู้์ที�ได้ไปิปิร์ะยุกต์ใช้ในงานที�เกี�ยวิข้องกับัเทคโนโลยีสาร์สนเทศและ 

 การ์ส่�อสาร์

คำาอธิบายชุดวิชา
ควิามร์ูเ้บั่�องต้นทางวิทิยาศาสตร์์ ควิามร์ูท้างเคม ีฟสิกิส ์กลศาสตร์ ์อิเลก็ทร์อนิกส ์คอมพิวิิเตอร์ ์

และเทคโนโลยีที�เกี�ยวิข้องกับัเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

99202	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 (6	หน่วยกิต)

 Data Analysis

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้เกี�ยวิกับัข้อมูล

2. เพิ่�อให้สามาร์ถวิิเคร์าะห์และปิร์ะมวิลผลข้อมูลในงานด้านเทคโนโลยีสาร์สนเทศ

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวิคดิพ่ิ�นฐานเกี�ยวิกบััขอ้มลู องคป์ิร์ะกอบัของขอ้มลู การ์เกบ็ัและร์วิบัร์วิมขอ้มลู การ์แสดงผล 

ข้อมูลให้เห็นภัาพิ ทฤษฎีกร์าฟ วิิธีการ์ทางสถิติสำาหร์ับัวิิทยาศาสตร์์ข้อมูล การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูลเชิงปิร์ิมาณ

และเชิงคุณภัาพิในรู์ปิแบับัดิจิุทัล วิิธีคำานวิณและแสดงผลข้อมูลในหลากหลายรู์ปิแบับั การ์วิิเคร์าะห์และ

ปิร์ะมวิลผลข้อมูล การ์ใช้เคร์่�องม่อและขั�นตอนวิิธีต่างๆ ที�ทันสมัยในการ์วิิเคร์าะห์ข้อมูลทางธุร์กิจุ

99301	 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์	 (6	หน่วยกิต)

 Web Services Technology and Applications

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้เข้าใจุแนวิคิดและวิัตถุปิร์ะสงค์ของการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บั 

2.  เพิ่�อให้สามาร์ถนำาการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บัมาปิร์ะยุกต์ใช้ในงานด้านสาร์สนเทศได้

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวิคิดและวิัตถุปิร์ะสงค์ของการ์บัริ์การ์ผ่านเว็ิบั ซึ่ึ�งปิร์ะกอบัด้วิยโคร์งสร์้างสถาปิัตยกร์ร์ม 

กร์ะบัวินการ์ทำางาน โพิร์โทคอล และการ์พัิฒนาการ์บัร์กิาร์ตา่งๆ ที�ใชเ้ทคโนโลยกีาร์บัร์กิาร์ผา่นเวิบ็ั ตลอดจุน 

ตัวิอย่างงานปิร์ะยุกต์ที�ใช้เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บั 
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99312	 คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 (6	หน่วยกิต)

 Mathematics for Information and Communication Technology

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้เข้าใจุหลักการ์คณิตศาสตร์์ที�เกี�ยวิข้องกับัเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ 

2. เพ่ิ�อให้สามาร์ถนำาควิามร์ู้ด้านคณิตศาสตร์์ไปิใช้ในการ์ศึกษาเน่�อหาในชุดวิิชาต่างๆ  

 ทางเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ต่อไปิ

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวิคิดพ่ิ�นฐานเกี�ยวิกับัทฤษฎีทางคณิตศาสตร์์ที�เกี�ยวิข้องกับัเทคโนโลยีสาร์สนเทศและ 

การ์ส่�อสาร์ ทฤษฎีเซึ่ต ฟังก์ชันและซึ่ีเควินซึ่์ การ์นับั ตร์ร์กศาสตร์์และอินดักชัน ร์ีเลชัน เทคนิคการ์พิิสูจุน์

แบับัต่างๆ กร์าฟต้นไม้ และพิีชคณิตบัูลลีน 

99313	 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย	 (6	หน่วยกิต)

 Wireless Communications and Networking

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัหลักการ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย 

2. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัเทคโนโลยีร์ะบับัส่�อสาร์ผ่านอินเทอร์์เน็ตไร์้สาย 

3. เพิ่�อให้เกิดแนวิคิดในการ์ปิร์ะยุกต์ใช้การ์ส่�อสาร์ไร้์สาย ร์วิมทั�งการ์ส่�อสาร์สมัยใหม่และ 

 การ์ส่�อสาร์ในอนาคต

คำาอธิบายชุดวิชา
หลักการ์และทฤษฎีเบั่�องต้นของการ์ส่�อสาร์ไร้์สาย การ์ปิร์ะมวิลผลบันอุปิกร์ณ์พิกพิา การ์

ควิบัคมุการ์เข้าถงึการ์ส่�อสาร์ไร้์สายและเคร์อ่ขา่ยไร์ส้ายชนดิตา่งๆ สถาปิตัยกร์ร์ม ร์ะบับัสนบััสนนุทรั์พิยากร์ 

และการ์จุดัการ์ร์ะบับัเคร์อ่ขา่ยไร์ส้าย การ์คน้กลบััคน่เม่�อเกดิภัาวิะการ์ทำางานลม้เหลวิ การ์ปิร์ะยกุตใ์ช้งาน

ร์ะบับัเคร์่อข่ายไร์้สายและการ์ปิร์ะมวิลผลบันอุปิกร์ณ์พิกพิา 

99314		 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี		 (6	หน่วยกิต)

 Data Structures and Algorithms

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อศึกษาควิามร์ู้เบั่�องต้นเกี�ยวิกับัโคร์งสร์้างข้อมูลที�จุะนำาไปิใช้ในการ์จุัดการ์ข้อมูล 

2. เพิ่�อศึกษาอัลกอร์ิธึมที�ใช้การ์จุัดการ์โคร์งสร์้างข้อมูลแบับัต่างๆ

คำาอธิบายชุดวิชา
ควิามร์ู้เบั่�องต้นเกี�ยวิกับัโคร์งสร์้างข้อมูลและอัลกอร์ิธึม โคร์งสร์้างข้อมูลแบับัเชิงเส้น และ

โคร์งสร์้างของข้อมูลแบับัไม่เปิ็นเชิงเส้น สแตก คิวิ ลิงค์ลิสต์ โคร์งสร์้างแบับัต้นไม้ และกร์าฟ อัลกอร์ิธึม 

ที�ใชจัุ้ดการ์โคร์งสร์า้งขอ้มลู การ์คน้หาขอ้มลู และการ์จุดัเร์ยีงขอ้มลู อลักอร์ธิมึของโปิร์แกร์มแบับัยอ้นกลบัั 

และการ์วิิเคร์าะห์การ์ทำางานของอัลกอร์ิธึม 
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99315		 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ		 (6	หน่วยกิต)

 Computer Architecture and Operation Systems

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อศึกษาสถาปิัตยกร์ร์มของร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์

2. เพิ่�อศึกษาการ์ทำางานของร์ะบับัปิฏิบััติการ์คอมพิิวิเตอร์์และโมบัาย

คำาอธิบายชุดวิชา
ศึกษาสถาปิัตยกร์ร์มของร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์ ร์ะบับับััส ร์ะบับัหน่วิยควิามจุำา ลำาดับัชั�นหน่วิย

ควิามจุำา หน่วิยควิามจุำาแคช หน่วิยควิามจุำาหลักคาบัเกี�ยวิและแบับัขนาน หน่วิยควิามจุำาเสม่อน เลขคณิต

ของคอมพิิวิเตอร์์ควิามเร็์วิสูง สถาปัิตยกร์ร์มแบับัขนาน ปิร์ะเภัทและการ์ทำางานของร์ะบับัปิฏิบััติการ์

คอมพิวิิเตอร์แ์ละโมบัาย ฟังกช์นัต่างๆ ในการ์ใชง้านและการ์จุดัการ์ร์ะบับั การ์ใชโ้ปิร์แกร์มพิร์อ้มกนัมากกวิา่

หนึ�งโปิร์แกร์ม การ์ซึ่ิงโคร์ไนซึ่์เซึ่ชัน บัร์ิเวิณวิิกฤต การ์เข้าคิวิ บััฟเฟอร์์ของข้อมูล การ์ติดขัด การ์จัุดการ์

กร์ะบัวินการ์ การ์จุดัการ์หนว่ิยควิามจุำา การ์จัุดการ์หนว่ิยอปุิกร์ณอ์่�นๆ การ์จุดัการ์ไฟลแ์ละการ์ปิอ้งกนัร์ะบับั 

99316	 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ	 (6	หน่วยกิต)

 Object Oriented Analysis and Design

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้เกี�ยวิกับัการ์วิิเคร์าะห์และออกแบับัร์ะบับัเชิงวิัตถุ

2. เพ่ิ�อใหส้ามาร์ถปิร์ะยกุตห์ลกัการ์ ทฤษฎ ีและเทคนคิในการ์วิิเคร์าะห์และออกแบับัร์ะบับั 

 เชิงวิัตถุสู่การ์ปิฏิบััติได้อย่างเหมาะสม

3. เพ่ิ�อใหม้คีวิามสามาร์ถในการ์วิางแผน ควิบัคมุ ตดิตาม และปิร์ะเมนิผลร์ะบับัสาร์สนเทศ 

 ที�พิัฒนาด้วิยกร์ะบัวินการ์เชิงวิัตถุ

คำาอธิบายชุดวิชา
วิัฏจุักร์ของการ์พิัฒนาร์ะบับั แนวิคิดเกี�ยวิกับัเทคโนโลยีเชิงวิัตถุ หลักการ์พิัฒนาร์ะบับัแบับั 

อินครี์เมนทัล หลักการ์ใช้ภัาษาทางภัาพิเพิ่�อการ์ออกแบับัยูเอ็มแอล ขั�นตอนการ์วิิเคร์าะห์ร์ะบับั การ์สร้์าง

แบับัจุำาลองเกี�ยวิกับัควิามต้องการ์ แผนภัาพิยูสเคส การ์คิดและการ์วิิเคร์าะห์เชิงนามธร์ร์ม การ์สร้์าง 

แบับัจุำาลองเชิงวิิเคร์าะห์ แนวิคิดการ์ค้นหาวิัตถุ แนวิทางการ์ออกแบับัเชิงวิัตถุ การ์ออกแบับัคลาส  

การ์ออกแบับัควิามสัมพิันธ์ร์ะหวิ่างคลาสและวิัตถุ การ์สร์้างโปิร์แกร์มด้วิยเคสทูล แนวิคิดเกี�ยวิกับั 

การ์ทดสอบัโปิร์แกร์มตามข้อกำาหนดของแผนภัาพิยูสเคส
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99319	 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย	 (6	หน่วยกิต)

 Web and Mobile Interaction Design

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัหลักการ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพัินธ์กับัผู้ใช้ในหลาก 

 หลายร์ูปิแบับัทั�งบันเวิ็บัและโมบัาย

2. เพิ่�อให้สามาร์ถปิร์ะยุกต์หลักการ์และทฤษฎีเกี�ยวิกับัการ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์กับั 

 ผู้ใช้สู่การ์ปิฏิบััติได้อย่างเหมาะสม โดยคำานึงถึงควิามต้องการ์ของผู้ใช้เปิ็นหลัก

คำาอธิบายชุดวิชา
การ์ออกแบับัร์ะบับัเชิงโต้ตอบับันอปุิกร์ณเ์คล่�อนที� ที�เปิน็ไปิตามหลักการ์ของการ์ปิฏสิมัพัินธ์

ร์ะหวิ่างมนุษย์และคอมพิิวิเตอร์์ และร์ูปิแบับัเชิงทฤษฎีเกี�ยวิกับัการ์เคล่�อนที�และการ์ร์ับัร์ู้ ศึกษาเกี�ยวิกับั 

การ์ออกแบับัที�เน้นผู้ใช้และคำานึงถึงพิฤติกร์ร์มของผู้ใช้เปิ็นสำาคัญ การ์สร์้างเน่�อหาบันอุปิกร์ณ์ การ์พิัฒนา

ส่วินต่อปิร์ะสานกับัผู้ใช้แบับักร์าฟิก การ์ติดต่อกับัผู้ใช้โดยใช้ส่�อแบับัโต้ตอบั และการ์โต้ตอบักับัข้อมูล 

ในร์ะบับั การ์ส่งเน่�อหาแบับัหลายช่องทางและการ์ส่งเน่�อหาโดยใช้ตำาแหน่งที�ตั�ง ร์วิมถึงการ์แลกเปิลี�ยน

ข้อมูลร์ะหวิ่างสมาชิกในกลุ่มสังคมออนไลน์

99321 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำาหรับผู้สูงอาย	ุ (6	หน่วยกิต)

 Applied Information and Communication Technology for Elder

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อศึกษาควิามร์ู้เกี�ยวิกับัเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

2. เพ่ิ�อศึกษาการ์ใช้เทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ที�อำานวิยควิามสะดวิกในชีวิิต 

 ปิร์ะจุำาวิันของผู้สูงอายุ

คำาอธิบายชุดวิชา
ควิามรู้์ทั�วิไปิเกี�ยวิกับัเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์สำาหรั์บัผู้สูงอายุ เทคโนโลยี

สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ที�อำานวิยควิามสะดวิกในการ์ดำาร์งชีวิิตปิร์ะจุำาวิันของผู้สูงอายุ

99402	 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์	 (6	หน่วยกิต)

 Computer Security Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ิ�อให้มีควิามรู้์ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัแนวิคิดด้านควิามมั�นคงปิลอดภััยในร์ะบับั 

 คอมพิิวิเตอร์์

2. เพิ่�อใหม้คีวิามร์ูค้วิามเขา้ใจุเกี�ยวิกบััควิามมั�นคงปิลอดภัยัของร์ะบับัคอมพิวิิเตอร์ใ์นดา้น 

 กฎหมายและจุร์ิยธร์ร์ม 

3. เพ่ิ�อใหเ้กดิแนวิคิดในการ์ปิร์ะยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการ์ควิบัคมุและป้ิองกนัร์ะบับัเคร์อ่ขา่ย 

 คอมพิิวิเตอร์์จุากการ์บัุกร์ุก
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คำาอธิบายชุดวิชา
แนวิคิดเกี�ยวิกับัควิามมั�นคงปิลอดภััยในร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์ ปิัญหาที�เกิดจุากการ์กร์ะทำา

ของคนและจุากตัวิร์ะบับั กร์อบังานการ์จุัดการ์ควิามมั�นคงปิลอดภััยและการ์ควิบัคุมการ์เข้าถึงตัวิร์ะบับั

เทคโนโลยีและเคร์่�องม่อที�ใช้ การ์ควิบัคุมร์ะบับัเคร์่อข่ายคอมพิิวิเตอร์์ การ์ปิ้องกันการ์บัุกร์ุก การ์ควิบัคุม

ทางชีวิภัาพิ การ์ใชซ้ึ่อฟตแ์วิร์ป์ิอ้งกนั การ์เขา้ร์หัสและการ์ถอดร์หสั คยีส์ว่ินตัวิและคียส์าธาร์ณะ ลายมอ่ช่�อ

ดิจุิทัล ปิร์ะเด็นกฎหมายและจุร์ิยธร์ร์มที�เกี�ยวิข้อง แนวิโน้มและการ์ปิร์ะยุกต์งานด้านควิามมั�นคงปิลอดภััย

ในร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์ 

99409	 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Information 

 and Communication Technology

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้สามาร์ถปิร์ะยุกต์หลักการ์ ทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสาร์สนเทศ 

 และการ์ส่�อสาร์ในทางปิฏิบััติได้อย่างเหมาะสม 

2. เพิ่�อให้สามาร์ถวิางแผนและปิร์ะสานงานในด้านเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ 

 ได้อย่างมีปิร์ะสิทธิภัาพิ 

3. เพ่ิ�อเสริ์มสร้์างควิามสามาร์ถในการ์วิิเคร์าะห์ปัิญหาและการ์ตดัสินใจุในวิชิาชีพิเทคโนโลย ี

 สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

คำาอธิบายชุดวิชา
การ์ปิร์ะยุกต์หลักการ์ ทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์

สู่ภัาคปิฏิบััติ การ์ใช้กร์ณีศึกษาและสถานการ์ณ์จุำาลองในการ์จุัดทำาโคร์งการ์ วิางแผนและปิร์ะสานงานใน

ด้านเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ ตลอดจุนวิิเคร์าะห์และการ์แก้ปิัญหา การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยี

สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ในธุร์กิจุในกร์ณีศึกษา การ์กำาหนดปัิจุจัุยแห่งควิามสำาเร็์จุในการ์ปิร์ะยุกต์

เทคโนโลยสีาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ การ์ทำาควิามเขา้ใจุถงึศกัยภัาพิและผลกร์ะทบัของเทคโนโลยสีาร์สนเทศ

และการ์ส่�อสาร์ที�มต่ีอองค์การ์และสงัคม จุร์ร์ยาวิชิาชพีิเทคโนโลยสีาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ ควิามร์ูเ้กี�ยวิกบัั 

กฎหมายที�เกี�ยวิข้องกับัวิิชาชีพิเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ 

99410	 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม	 (6	หน่วยกิต)

 Telecommunication System Design and Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ิ�อใหเ้ขา้ใจุวิธิกีาร์พ่ิ�นฐานในการ์วิเิคร์าะห ์ออกแบับั และการ์พิฒันาร์ะบับัโทร์คมนาคม 

2.  เพิ่�อให้สามาร์ถวิิเคร์าะห์ควิามต้องการ์ร์ะบับัโทร์คมนาคมและศึกษาควิามเปิ็นไปิได้

3. เพิ่�อให้เข้าใจุแนวิคิดพิ่�นฐานของการ์ปิร์ะมวิลผลคลาวิด์
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คำาอธิบายชุดวิชา
ทฤษฎีพิ่�นฐานเกี�ยวิกับัเทคนิค เคร์่�องม่อ วิัฏจุักร์ และวิิธีการ์ในการ์วิิเคร์าะห์ ออกแบับั และ

การ์พิัฒนาร์ะบับัโทร์คมนาคม การ์วิิเคร์าะห์ควิามต้องการ์ร์ะบับั การ์ศึกษาควิามเปิ็นไปิได้ การ์วิิเคร์าะห์

เชิงโคร์งสร้์าง การ์ออกแบับัเชิงตร์ร์กะ และการ์นำาเสนอร์ะบับัทั�วิไปิ แนวิคิดพิ่�นฐานของการ์ปิร์ะมวิล 

ผลคลาวิด ์คณุลกัษณะสำาคัญและปิร์ะเภัทของการ์ปิร์ะมวิลผลคลาวิด ์เทคโนโลยตีา่งๆ ที�ใช้เวิอร์ช์วิลไลเซึ่ชัน  

การ์จุัดการ์คลาวิด์ การ์ให้บัร์ิการ์ของคลาวิด์ ตลอดจุนการ์ใช้เคร์่�องม่อและซึ่อฟแวิร์์ที�เกี�ยวิกับัคลาวิด์ 

99412	 หลักการและการบริหารเครือข่าย	 (6	หน่วยกิต)

 Network Principles and Administration

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้เกี�ยวิกับัเคร์่อข่ายการ์ส่�อสาร์แบับัต่างๆ 

2.  เพ่ิ�อให้สามาร์ถวิิเคร์าะห์การ์วิางแผนการ์ขยายและการ์ใช้เคร์่อข่ายให้เกิดปิร์ะโยชน์ 

 มากที�สุด 

3. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามสามาร์ถในการ์บัำาร์ุงร์ักษาเคร์่อข่ายและควิามมั�นคงของข้อมูลใน

 เคร์่อข่าย 

4. เพ่ิ�อใหเ้กดิแนวิคิดเกี�ยวิกบััการ์ใหบ้ัร์กิาร์ข่าวิสาร์ข้อมูล และแนวิโนม้เทคโนโลยกีาร์บัร์หิาร์

 เคร์่อข่าย

คำาอธิบายชุดวิชา
เคร์่อข่ายการ์ส่�อสาร์แบับัต่างๆ ตัวิกลางที�ใช้ในงานเคร่์อข่าย การ์คำานวิณทร์าฟฟิก  

การ์วิางแผนการ์ขยายและการ์ใช้เคร์่อข่าย ควิามมั�นคงของข้อมูลในเคร่์อข่าย การ์ปิร์ะยุกต์เคร์่อข่ายและ

การ์บัำาร์ุงร์ักษา แนวิโน้มเทคโนโลยีการ์บัร์ิหาร์เคร์่อข่าย 

99414	 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย		 (6	หน่วยกิต)

 Multimedia Technology

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัเทคโนโลยีที�สนับัสนุนมัลติมีเดียปิร์ะเภัทต่างๆ 

2.  เพ่ิ�อให้มีควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัคุณภัาพิทางกายภัาพิของมัลติมีเดียปิร์ะเภัทต่างๆ  

 ที�ใช้ในร์ะบับัสาร์สนเทศและส่�อสาร์ 

3.  เพิ่�อให้เกิดแนวิคิดในการ์ปิร์ะยุกต์ใช้มัลติมีเดียบันเคร์่อข่าย

คำาอธิบายชุดวิชา
เทคโนโลยีในด้านร์ะบับัปิฏิบััติการ์ โพิร์โทคอลโคร์งข่าย และเคร่์�องม่อสำาหร์ับัการ์พิัฒนา

โปิร์แกร์มที�สนับัสนุนมัลติมีเดียปิร์ะเภัทต่างๆ การ์เก็บัปิร์ะมวิลผล และการ์ร์วิมปิร์ะกอบักัน การ์สังเคร์าะห์ 

การ์สร์า้ง และการ์นำามลัติมเีดยีที�เกบ็ัไวิม้าเลน่ซึ่ำ�า มาตร์ฐานและวิธิบีัีบัอดัที�สำาคญั เทคนคิการ์กำาหนดเวิลา

ทำางานและการ์ส่�อสาร์แบับัเร์ียลไทม์ สำาหร์ับัมัลติมีเดียที�กร์ะจุายบันเคร์่อข่าย ร์ะบับัแฟ้มข้อมูลมัลติมีเดีย

 และฐานข้อมูลมัลติมีเดีย 
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99415		 วิศวกรรมซอฟต์แวร์		 (6	หน่วยกิต)

 Software Engineering

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้พิ่�นฐานเกี�ยวิกับัขั�นตอนในการ์จุัดทำาซึ่อฟต์แวิร์์ 

2.  เพิ่�อให้มีควิามเข้าใจุเทคนิคต่างๆ ที�ใช้ในการ์จุัดทำาซึ่อฟต์แวิร์์ 

3.  เพิ่�อให้สามาร์ถนำาหลักการ์การ์จุัดทำาซึ่อฟต์แวิร์์ไปิปิร์ะยุกต์ใช้ได้

คำาอธิบายชุดวิชา
ควิามร์ู้พิ่�นฐานของวิิศวิกร์ร์มซึ่อฟต์แวิร์์ ศึกษาการ์วิางแผนโคร์งการ์การ์จุัดทำาซึ่อฟต์แวิร์์ วิิธี

วิเิคร์าะหค์วิามต้องการ์ สถาปิตัยกร์ร์มของซึ่อฟตแ์วิร์ ์พิ่�นฐานการ์ออกแบับัซึ่อฟตแ์วิร์ ์การ์พิฒันาซึ่อฟตแ์วิร์์

และการ์นำาไปิใช้งาน การ์ตร์วิจุสอบัคุณภัาพิของซึ่อฟต์แวิร์์ เทคนิคและกลยุทธ์ในการ์ทดสอบัซึ่อฟต์แวิร์์  

การ์บัำาร์ุงร์ักษาซึ่อฟต์แวิร์์ และตัวิอย่างของการ์จุัดทำาซึ่อฟต์แวิร์์ปิร์ะเภัทต่างๆ

99419	 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	 (6	หน่วยกิต)

 Cyber Security

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้เบั่�องต้นเกี�ยวิกับัควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์

2. เพิ่�อให้เกิดแนวิคิดในการ์วิางแผนและจุัดการ์ร์ะบับัควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์

3. เพิ่�อให้มีควิามรู้์ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์ในด้านกฎหมายและ 

 จุร์ิยธร์ร์ม

4. เพิ่�อให้สามาร์ถนำาควิามร์ู้มากำาหนดนโยบัายควิามมั�นคงปิลอดภััยได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ควิามร์ู้เบั่�องต้นเกี�ยวิกับัควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์ พิ่�นฐานควิามร์ู้ด้านเคร่์อข่ายเพิ่�อ 

การ์จัุดการ์ด้านควิามมั�นคงปิลอดภััย ควิามมั�นคงปิลอดภััยของเวิิลด์ไวิด์เวิ็บั ควิามมั�นคงปิลอดภััยอีเมล

ควิามมั�นคงปิลอดภััยบันคลาวิด์ ควิามมั�นคงปิลอดภััยบันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที� ควิามมั�นคงปิลอดภััยบัน 

เคร์่อข่ายไอโอที ควิามมั�นคงปิลอดภััยบันวีิโอไอพีิและการ์ส่�อสาร์แบับัยูนิไฟล์ ภััยคุกคามและการ์ป้ิองกัน 

ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์ในด้านกฎหมายและจุร์ิยธร์ร์ม นโยบัายและมาตร์ฐานควิามมั�นคงปิลอดภััย

เทคนิคและกฎหมายในการ์วิิเคร์าะห์ข้อมูลและเหตุการ์ณ์เชิงดิจุิทัลเพ่ิ�อส่บัสวิน ตร์วิจุจุับัและปิ้องกัน

อาชญากร์ร์มทางคอมพิิวิเตอร์์
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99420	 การโปรแกรมเว็บ	 (6	หน่วยกิต)

 Web Programming

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้มีควิามร์ู้เกี�ยวิกับัหลักการ์ เทคนิค และเคร์่�องม่อ สำาหร์ับัการ์ออกแบับัและเขียน 

 โปิร์แกร์มบันเวิ็บั

2. เพ่ิ�อให้มีทักษะในการ์ออกแบับัและเขียนโปิร์แกร์มเพิ่�อทำางานบันเว็ิบัได้อย่างมี 

 ปิร์ะสิทธิภัาพิและเหมาะกับัลักษณะของธุร์กิจุ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
เทคโนโลยีของอินเทอร์์เน็ต การ์ปิร์ะยุกต์และการ์พัิฒนาส่�อทางอินเทอร์์เน็ต ซึ่อฟต์แวิร์์ที�

เกี�ยวิข้อง ร์วิมทั�งโคร์งสร้์างพิ่�นฐานของเน็ตเวิิร์์คที�จุำาเป็ินต่อการ์ออกแบับัและสร้์างเว็ิบั กลไกการ์จัุดการ์

ของเว็ิบัเซึ่ิร์์ฟเวิอร์์ การ์เขียนสคริ์ปิต์เพิ่�อการ์เข้าถึงเซิึ่ร์์ฟเวิอร์์ การ์เขียนโปิร์แกร์มแบับั CGI และการ์สร้์าง

หนา้เวิบ็ัแบับัพิลวิตั โมดูลบันเซึ่ริ์ฟ์เวิอร์ ์การ์ติดตอ่เช่�อมโยงกบััฐานขอ้มลู วิธิกีาร์จุดัตั�งเวิบ็ัไซึ่ต ์การ์ปิร์บััแตง่ 

ปิร์ะสิทธิภัาพิและควิามปิลอดภััยในการ์ใช้งาน วิิธีการ์บัำารุ์งรั์กษาเว็ิบัไซึ่ต์ และวิิธีการ์บัริ์หาร์เว็ิบัไซึ่ต์ 

การ์เขียนโปิร์แกร์มฝั่งของเบัร์าวิ์เซึ่อร์์และฝั่งของเซึ่ิร์์ฟเวิอร์์

99421	 การโปรแกรมเชิงวัตถุ	 (6	หน่วยกิต)

 Object Oriented Programming

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ิ�อให้สามาร์ถนำาควิามรู้์ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัการ์โปิร์แกร์มเชิงวัิตถุไปิปิร์ะยุกต์ใช้ใน 

 การ์เขียนโปิร์แกร์มพิ่�นฐานและขั�นสูงได้

2. เพิ่�อให้สามาร์ถเร์ียนร์ู้ร์ูปิแบับัและปิัญหาของโปิร์แกร์มต่างๆ ในปิัจุจุุบััน

3. เพิ่�อให้สามาร์ถพิัฒนาทักษะกร์ะบัวินการ์คิดและเทคนิคต่างๆ ในการ์เขียนโปิร์แกร์ม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ควิามร์ู้เกี�ยวิกับัการ์โปิร์แกร์มเชิงวัิตถุ การ์โปิร์แกร์มด้านโคร์งสร้์างข้อมูล และอัลกอริ์ธึม  

การ์ทำางานกับัไฟล์ข้อมูล การ์จัุดการ์ข้อผิดพิลาด การ์โปิร์แกร์มแบับัเทร์ด การ์โปิร์แกร์มทางด้านกร์าฟิก  

การ์ออกแบับัและโปิร์แกร์มในส่วินการ์ติดต่อกับัผู้ใช้ การ์โปิร์แกร์มด้านร์ะบับัเคร์่อข่าย และฐานข้อมูล

ตลอดจุนกร์ณีศึกษา
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99422	 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Programming on Mobile

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ิ�อให้สามาร์ถนำาควิามร์ู้ควิามเข้าใจุเกี�ยวิกับัการ์โปิร์แกร์มเชิงวิัตถุไปิปิร์ะยุกต์ใช้ใน 

 การ์เขียนโปิร์แกร์มปิร์ะยุกต์บันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที�

2. เพิ่�อให้สามาร์ถวิิเคร์าะห์ปิัญหาและร์ูปิแบับัของโปิร์แกร์มปิร์ะยุกต์บันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที�

3. เพิ่�อให้สามาร์ถพัิฒนาทักษะกร์ะบัวินการ์คิดและเทคนิคต่างๆ ในการ์เขียนโปิร์แกร์ม 

 ปิร์ะยุกต์บันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที�

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ควิามร์ู้เบ่ั�องต้นเกี�ยวิกับัการ์พิัฒนาโปิร์แกร์มบันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที� โคร์งสร์้างพิ่�นฐานของ

อุปิกร์ณ์เคล่�อนที� แพิลตฟอร์์มของอุปิกร์ณ์เคล่�อนที� การ์จัุดเก็บัข้อมูลของอุปิกร์ณ์เคล่�อนที� การ์จัุดการ์

ตำาแหน่งของอุปิกร์ณ์เคล่�อนที� เคร์่�องม่อในการ์พิัฒนาแอพิพิลิเคชันบันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที� การ์ออกแบับัส่วิน

ติดต่อผู้ใช้บันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที� การ์พิัฒนาแอพิพิลิเคชันบันร์ะบับัปิฏิบััติการ์อุปิกร์ณ์เคล่�อนที� การ์ปิร์ะเมิน

แอพิพิลิเคชันและเบัร์าวิ์เซึ่อร์์บันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที� กร์ณีศึกษาการ์พิัฒนาแอพิพิลิเคชันบันร์ะบับัปิฏิบััติการ์

อุปิกร์ณ์เคล่�อนที�

99429	 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Computer Science

	 วัตถุประสงค์
1. เพิ่�อให้สามาร์ถปิร์ะยุกต์หลักการ์ ทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ ด้านวิิทยาการ์คอมพิิวิเตอร์์ 

 ในทางปิฏิบััติได้อย่างเหมาะสม

2. เพิ่�อให้สามาร์ถวิางแผนและปิร์ะสานงานในด้านวิิทยาการ์คอมพิิวิเตอร์์ได้อย่างมี 

 ปิร์ะสิทธิภัาพิ

3. เพ่ิ�อเสร์มิสร์า้งควิามสามาร์ถในการ์วิเิคร์าะหป์ิญัหาและการ์ตดัสินใจุในวิชิาชพีิวิทิยาการ์ 

 คอมพิิวิเตอร์์

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การ์ปิร์ะยุกต์หลักการ์ ทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ ด้านวิิทยาการ์คอมพิิวิเตอร์์ปิร์ะยุกต์  

การ์ใช้กร์ณีศกึษาและสถานการ์ณจ์ุำาลองในการ์จัุดทำาโคร์งการ์ วิางแผนและปิร์ะสานงานในดา้นเทคโนโลยี

สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ ตลอดจุนวิิเคร์าะห์และการ์แก้ปิัญหา การ์ปิร์ะยุกต์วิิทยาการ์คอมพิิวิเตอร์์ใน

กร์ณีศึกษา การ์กำาหนดปิัจุจุัยแห่งควิามสำาเร์็จุในการ์ปิร์ะยุกต์วิิทยาการ์คอมพิิวิเตอร์์ การ์ทำาควิามเข้าใจุ

ถึงศักยภัาพิและผลกร์ะทบัของวิิทยาการ์คอมพิิวิเตอร์์ที�มีต่อองค์การ์และสังคม จุร์ร์ยาวิิชาชีพิเทคโนโลยี

สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ ควิามร์ู้เกี�ยวิกับักฎหมายที�เกี�ยวิข้องกับัวิิชาชีพิเทคโนโลยีสาร์สนเทศและ 

การ์ส่�อสาร์
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ภาคผนวก
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หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

การ์ลงทะเบัยีนเร์ยีนชดุวิชิาเลอ่กเสร์ ีนกัศกึษาสามาร์ถเลอ่กศกึษาไดจุ้ากชดุวิชิาหร์อ่ร์ายวิชิาตา่งๆ  

ที�เปิิดสอนตามโคร์งการ์สัมฤทธิบััตร์ หร์่อในหลักสูตร์ร์ะดับัปิร์ะกาศนียบััตร์ ปิร์ิญญาตร์ี หร์่อเทียบัเท่า  

(ตามปิร์ะกาศฯ หลักเกณฑิ์การ์ลงทะเบัียนเร์ียนชุดวิิชาเล่อกเสร์ี พิ.ศ. 2562) ยกเว้นชุดวิิชาหร์่อร์ายวิิชา

ที�มีลักษณะดังต่อไปินี�

(1)  ชุดวิิชาปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิของทุกสาขาวิิชา

(2)  ชุดวิิชาหร์่อร์ายวิิชาที�มีเน่�อหาซึ่ำ�าซึ่้อนกับัชุดวิิชาบัังคับัอ่�นๆ ในหลักสูตร์ที�เร์ียน

(3)  ชุดวิิชาหร์่อร์ายวิิชาที�มีการ์กำาหนดคุณสมบััติและทักษะพิ่�นฐานไวิ้โดยเฉพิาะ

(4)  ชุดวิิชาหร์่อร์ายวิิชาที�สภัาวิิชาการ์มีมติอนุมัติไม่ให้เปิ็นชุดวิิชาเล่อกเสร์ี

(5)  ชุดวิิชาหร์่อร์ายวิิชาที�มีเน่�อหาและมีการ์ทำากิจุกร์ร์มภัาคปิฏิบััติ หร์่อตามที�สภัาวิิชาชีพิ หร์่อ 

องค์กร์วิิชาชีพิกำาหนด

ชุดวิิชาต่างๆ ที�สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีไม่อนุญาตให้เล่อกเปิ็นชุดวิิชาเล่อกเสร์ีตาม

ลักษณะดังกล่าวิข้างต้นมีร์ายช่�อดังนี�

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ทุกวิชาเอก)

 1. ชุดวิิชาปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิของทุกสาขาวิิชา

 2. ชุดวิิชา 11006 ภัาษาจุีนเพิ่�อการ์พิาณิชย์

 3. ชุดวิิชา 11007 ภัาษาจุีนเพิ่�อการ์ท่องเที�ยวิ

 4. ชุดวิิชา 11008 ภัาษาจุีนเพิ่�ออุตสาหกร์ร์มการ์บัร์ิการ์

 5. ชุดวิิชา 11009 ภัาษาและวิัฒนธร์ร์มจุีน

 6. ชุดวิิชา 11312 ภัาษาอังกฤษสำาหร์ับังานอาชีพิในปิร์ะชาคมอาเซึ่ียน

 7. ชุดวิิชา 14111 ทักษะการ์เร์ียนร์ู้ภัาษาอังกฤษด้วิยตนเอง

 8. ชุดวิิชา 14212 ไวิยากร์ณ์ภัาษาอังกฤษเพิ่�อการ์ส่�อสาร์

 9. ชุดวิิชา 14213 การ์อ่านภัาษาอังกฤษ 1

10. ชุดวิิชา 14214 การ์เขียนภัาษาอังกฤษ 1

11. ชุดวิิชา 14215 ภัาษาศาสตร์์ภัาษาอังกฤษเบั่�องต้น

12. ชุดวิิชา 14216 การ์ส่�อสาร์ร์ะหวิ่างวิัฒนธร์ร์ม

13. ชุดวิิชา 14317 การ์อ่านภัาษาอังกฤษ 2

14. ชุดวิิชา 14318 หลักการ์แปิล

15. ชุดวิิชา 14319 ทักษะการ์แปิลภัาษาอังกฤษ

16. ชุดวิิชา 14320 การ์ออกเสียงภัาษาอังกฤษ
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17. ชุดวิิชา 14421 การ์เขียนภัาษาอังกฤษ 2

18. ชุดวิิชา 14422 การ์นำาเสนองานเปิ็นภัาษาอังกฤษอย่างมีปิร์ะสิทธิผล

19. ชุดวิิชา 16344 การ์พิูดและการ์แสดงสำาหร์ับัวิิทยุกร์ะจุายเสียง

20. ชุดวิิชา 16360 การ์ศึกษาชุมชนเพิ่�อการ์วิิจุัยและพิัฒนา

21. ชุดวิิชา 16423 การ์ผลิตภัาพิยนตร์์ขั�นสูง

22. ชุดวิิชา 16426 การ์สร์้างสร์ร์ค์งานโฆษณา

23. ชุดวิิชา 16440  การ์เขียนสำาหร์ับัส่�อสิ�งพิิมพิ์/การ์เขียนเชิงวิาร์สาร์ศาสตร์์

24. ชุดวิิชา 16441 การ์ผลิตส่�อสิ�งพิิมพิ์/การ์ผลิตและเผยแพิร์่งานวิาร์สาร์ศาสตร์์

25. ชุดวิิชา 16445 การ์จุัดและการ์ผลิตร์ายการ์วิิทยุกร์ะจุายเสียงเบั่�องต้น/

   การ์จุัดร์ายการ์วิิทยุกร์ะจุายเสียงและวิิทยุออนไลน์

26. ชุดวิิชา 16446 การ์ผลติร์ายการ์วิทิยกุร์ะจุายเสยีงขั�นสงู/การ์ผลติร์ายการ์วิิทยกุร์ะจุายเสยีง

27. ชุดวิิชา 16448 การ์ผลิตร์ายการ์โทร์ทัศน์เบั่�องต้น/

   การ์สร์้างสร์ร์ค์และการ์ผลิตร์ายการ์โทร์ทัศน์เบั่�องต้น

28. ชุดวิิชา 16449 การ์ผลิตร์ายการ์โทร์ทัศน์ขั�นสูง/

   การ์สร์้างสร์ร์ค์และการ์ผลิตร์ายการ์โทร์ทัศน์ขั�นสูง

29. ชุดวิิชา 16452 การ์ผลิตภัาพิยนตร์์เบั่�องต้น

30. ชุดวิิชา 16455 การ์ร์ณร์งค์และผลิตงานโฆษณา

31. ชุดวิิชา 16457 การ์เขียนเพิ่�อการ์ปิร์ะชาสัมพิันธ์

32. ชุดวิิชา 16458 การ์สร์้างสร์ร์ค์และการ์ผลิตงานปิร์ะชาสัมพิันธ์

33. ชุดวิิชา 16463 การ์วิางแผน การ์ออกแบับั และการ์ผลิตส่�อชุมชน

34. ชุดวิิชา 20001 ร์ะบับัการ์เร์ียนการ์สอน

35. ชุดวิิชา 20002 การ์พิัฒนาพิฤติกร์ร์มเด็ก

36. ชุดวิิชา 20101 พิ่�นฐานการ์ศึกษา

37. ชุดวิิชา 20201 พิัฒนศึกษา

38. ชุดวิิชา 20202 วิิทยาการ์การ์สอน

39. ชุดวิิชา 20203 การ์ศึกษากับัชีวิิตและชุมชน

40. ชุดวิิชา 21201 พิฤติกร์ร์มวิัยเด็ก

41. ชุดวิิชา 21211 วิิทยาศาสตร์์สุขภัาพิร์ะดับัปิฐมวิัยศึกษา

42. ชุดวิิชา 21311 พิฤติกร์ร์มการ์สอนปิฐมวิัยศึกษา

43. ชุดวิิชา 21312 ส่�อการ์สอนร์ะดับัปิฐมวิัยศึกษา

44. ชุดวิิชา 21313 วิร์ร์ณกร์ร์มและลีลาคดีร์ะดับัปิฐมวิัยศึกษา

45. ชุดวิิชา 21321 พิฤติกร์ร์มการ์สอนปิร์ะถมศึกษา

46. ชุดวิิชา 21322 ส่�อการ์สอนร์ะดับัปิร์ะถมศึกษา
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47. ชุดวิิชา 21323 การ์สอนกลุ่มทักษะ 1: ภัาษาไทย

48. ชุดวิิชา 21324 การ์สอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์์

49. ชุดวิิชา 21325 การ์สอนภัาษาอังกฤษร์ะดับัปิร์ะถมศึกษา

50. ชุดวิิชา 21401 วิร์ร์ณกร์ร์มปิร์ะถมศึกษา

51. ชุดวิิชา 21411 การ์สร์้างเสร์ิมปิร์ะสบัการ์ณ์ชีวิิตร์ะดับัปิฐมวิัยศึกษา

52. ชุดวิิชา 21412 การ์สร์้างเสร์ิมลักษณะนิสัยร์ะดับัปิฐมวิัยศึกษา

53. ชุดวิิชา 21413 การ์จุัดการ์ศูนย์และโร์งเร์ียนปิฐมวิัยศึกษา

54. ชุดวิิชา 21421 การ์สอนกลุ่มสร์้างเสร์ิมปิร์ะสบัการ์ณ์ชีวิิต

55. ชุดวิิชา 21422 การ์สอนกลุ่มสร์้างเสร์ิมลักษณะนิสัย

56. ชุดวิิชา 21423 การ์สอนกลุ่มการ์งานและพิ่�นฐานอาชีพิ

57. ชุดวิิชา 22151 ควิามคิดเชิงวิิเคร์าะห์

58. ชุดวิิชา 22211 ภัาษาไทย 1: การ์ใช้ภัาษาสำาหร์ับัคร์ู

59. ชุดวิิชา 22212 ภัาษาไทย 2: การ์ปิร์ะพิันธ์สำาหร์ับัคร์ู

60. ชุดวิิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภัูมิศาสตร์์สำาหร์ับัคร์ู

61. ชุดวิิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ปิร์ะวิัติศาสตร์์สำาหร์ับัคร์ู

62. ชุดวิิชา 22241 วิิทยาศาสตร์์ 1: เคมี – ฟิสิกส์พิ่�นฐาน

63. ชุดวิิชา 22242 วิิทยาศาสตร์์ 2: วิิทยาศาสตร์์กายภัาพิและเทคโนโลยี

64. ชุดวิิชา 22251 คณิตศาสตร์์ 1: เซึ่ต ร์ะบับัจุำานวิน และเร์ขาคณิตวิิเคร์าะห์

65. ชุดวิิชา 22252 คณิตศาสตร์์ 2: แคลคูลัสเบั่�องต้น

66. ชุดวิิชา 22301 พิฤติกร์ร์มการ์สอนมัธยมศึกษา

67. ชุดวิิชา 22302 ส่�อการ์สอนร์ะดับัมัธยมศึกษา

68. ชุดวิิชา 22303 การ์จุัดร์ะบับัการ์สอนการ์งานและอาชีพิ

69. ชุดวิิชา 22305 พิฤติกร์ร์มวิัยร์ุ่น

70. ชุดวิิชา 22306 การ์จุัดการ์เร์ียนการ์สอนอาชีวิศึกษา

71. ชุดวิิชา 22311 ภัาษาไทย 3: ภัาษาศาสตร์์สำาหร์ับัคร์ู

72. ชุดวิิชา 22312 ภัาษาไทย 4: วิร์ร์ณคดีสำาหร์ับัคร์ู

73. ชุดวิิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศร์ษฐศาสตร์์สำาหร์ับัคร์ู

74. ชุดวิิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิิทยา – มานุษยวิิทยา สำาหร์ับัคร์ู

75. ชุดวิิชา 22341 วิิทยาศาสตร์์ 3: แนวิคิดวิิทยาศาสตร์์และคณิตศาสตร์์

76. ชุดวิิชา 22342 วิิทยาศาสตร์์ 4: โลกกับัสิ�งมีชีวิิต

77. ชุดวิิชา 22351 คณิตศาสตร์์ 3: เมตร์ิกซึ่์ พิีชคณิตนามธร์ร์ม เวิกเตอร์์ และควิามน่าจุะเปิ็น

78. ชุดวิิชา 22352 คณิตศาสตร์์ 4: พิัฒนาการ์ของคณิตศาสตร์์

79. ชุดวิิชา 22401 วิร์ร์ณกร์ร์มมัธยมศึกษา
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 80. ชุดวิิชา 22402 ปิร์ะชากร์และปิร์ะชากร์ศึกษา

 81. ชุดวิิชา 22403 วิิทยาการ์สิ�งแวิดล้อมสำาหร์ับัโร์งเร์ียนและชุมชน

 82. ชุดวิิชา 22411 การ์สอนภัาษาไทย

 83. ชุดวิิชา 22412 ภัาษาไทย 5: การ์อ่านสำาหร์ับัคร์ู

 84. ชุดวิิชา 22413 ภัาษาไทย 6: การ์เขียนสำาหร์ับัคร์ู

 85. ชุดวิิชา 22414 ภัาษาไทย 7: วิร์ร์ณคดีวิิจุาร์ณ์สำาหร์ับัคร์ู

 86. ชุดวิิชา 22415 ภัาษาไทย 8: คติชนวิิทยาการ์สำาหร์ับัคร์ู

 87. ชุดวิิชา 22431 การ์สอนสังคมศึกษา

 88. ชุดวิิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ปิร์ะวิัติศาสตร์์ไทยสำาหร์ับัคร์ู

 89. ชุดวิิชา 22433 สังคมศึกษา 6: ร์ัฐศาสตร์์สำาหร์ับัคร์ู

 90. ชุดวิิชา 22434 จุร์ิยศึกษา

 91. ชุดวิิชา 22441 การ์สอนวิิทยาศาสตร์์

 92. ชุดวิิชา 22448 วิิทยาศาสตร์์ชีวิภัาพิกายภัาพิ 1

 93. ชุดวิิชา 22449 วิิทยาศาสตร์์ชีวิภัาพิกายภัาพิ 2

 94. ชุดวิิชา 22451 การ์สอนคณิตศาสตร์์

 95. ชุดวิิชา 22452 แคลคูลัสขั�นสูงและสมการ์ดิฟเฟอเร์นเซึ่ียล

 96. ชุดวิิชา 22455 ตร์ร์กศาสตร์์ เซึ่ต และทฤษฎีจุำานวิน

 97. ชุดวิิชา 23304 โร์งเร์ียนกับัชุมชน

 98. ชุดวิิชา 24402 การ์พิัฒนาแบับัทดสอบัผลสัมฤทธิ์ทางการ์เร์ียน

 99. ชุดวิิชา 24403 การ์วิัดและปิร์ะเมินผลกลุ่มวิิชาเตร์ียมปิร์ะสบัการ์ณ์

100. ชุดวิิชา 24404 การ์วิัดและปิร์ะเมินผลกลุ่มวิิชาทักษะและสร์้างเสร์ิมปิร์ะสบัการ์ณ์

101. ชุดวิิชา 24405 การ์วิัดและปิร์ะเมินผลกลุ่มวิิชาเฉพิาะ

102. ชุดวิิชา 24418 เทคนิคการ์เขียนข้อสอบั

103. ชุดวิิชา 24420 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์เพิ่�อการ์วิัดและปิร์ะเมินผลการ์ศึกษา

104. ชุดวิิชา 27104 วิิทยุกร์ะจุายเสียงและวิิทยุโทร์ทัศน์เพิ่�อการ์ศึกษา

105. ชุดวิิชา 31306 ทฤษฎีและปิฏิบััติการ์จุัดการ์โคร์งการ์เพิ่�องานก่อสร์้าง

106. ชุดวิิชา 31307 ทฤษฎีและปิฏิบััติการ์วิางแผนงานก่อสร์้าง

107. ชุดวิิชา 31308  ทฤษฎแีละปิฏบิัตักิาร์สำาร์วิจุปิร์มิาณและการ์ปิร์ะมาณร์าคางานกอ่สร์า้ง

108. ชุดวิิชา 31309 ทฤษฎีและปิฏิบััติการ์จุัดการ์งานสนามในงานก่อสร์้าง

109. ชุดวิิชา 31412 ทฤษฎีและปิฏิบััติการ์ควิบัคุมและการ์ตร์วิจุงานก่อสร์้าง

110. ชุดวิิชา 31413 ทฤษฎีและปิฏิบััติการ์จุัดการ์เคร์่�องจุักร์กลงานก่อสร์้าง

111. ชุดวิิชา 32477 การ์จุัดการ์ธุร์กิจุนำาเที�ยวิและมัคคุเทศก์ และ

   การ์จุัดการ์ธุร์กิจุตัวิแทนท่องเที�ยวิ
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112. ชุดวิิชา 32480 การ์จุัดการ์ห้องพิัก และการ์จุัดการ์อาหาร์และเคร์่�องด่�ม

113. ชุดวิิชา 32485 ควิามร์ูเ้ฉพิาะอาชพีิมคัคเุทศกแ์ละการ์บัร์กิาร์ในอตุสาหกร์ร์มทอ่งเที�ยวิ

114. ชุดวิิชา 33204 กฎหมายมหาชนสำาหร์ับัการ์บัร์ิหาร์การ์ปิกคร์องท้องที�

115. ชุดวิิชา 33206 สหกร์ณ์ วิิสาหกิจุชุมชน และการ์จุัดการ์การ์ตลาด

116. ชุดวิิชา 33209 สัมมนากฎหมายสำาหร์ับันักปิกคร์องท้องที�

117. ชุดวิิชา 33210 สัมมนาการ์บัร์ิหาร์การ์ปิกคร์องท้องที�

118. ชุดวิิชา 33305 กฎหมายแพิ่ง พิาณิชย์ และที�ดินสำาหร์ับันักปิกคร์องท้องที�

119. ชุดวิิชา 33307 กฎหมายเกี�ยวิกับัการ์ปิฏิบััติงานสำาหร์ับันักปิกคร์องท้องที�

120. ชุดวิิชา 33312 หลักปิร์ัชญาเศร์ษฐกิจุพิอเพิียง และการ์จุัดการ์การ์เกษตร์ 

   ทร์ัพิยากร์ธร์ร์มชาติ สิ�งแวิดล้อม

121. ชุดวิิชา 33452 กฎหมายอาญาสำาหร์ับันักปิกคร์องท้องที� 

122. ชุดวิิชา 33453 การ์จุัดการ์องค์การ์และทร์ัพิยากร์มนุษย์สำาหร์ับันักปิกคร์องท้องที�

123. ชุดวิิชา 33454 นโยบัายสาธาร์ณะ ยุทธศาสตร์์และการ์วิางแผน

   การ์บัร์ิหาร์การ์ปิกคร์องท้องที�

124. ชุดวิิชา 51102 การ์ส่งเสร์ิมสุขภัาพิจุิตและการ์พิยาบัาลจุิตเวิช

125. ชุดวิิชา 51103 พิยาธิสร์ีร์วิิทยาและเภัสัชวิิทยาคลินิกสำาหร์ับัพิยาบัาล

126. ชุดวิิชา 51105 การ์พิยาบัาลชุมชนและการ์ร์ักษาพิยาบัาลเบั่�องต้น

127. ชุดวิิชา 51109 การ์พิยาบัาลพิ่�นฐาน และการ์ฝึกปิฏิบััติการ์พิยาบัาล

 ชุดวิิชา 51110 การ์พิยาบัาลผู้ใหญ่

 ชุดวิิชา 51111 การ์ฝึกปิฏิบััติการ์พิยาบัาลผู้ใหญ่

 ชุดวิิชา 51207 การ์พิยาบัาลเด็กและวิัยร์ุ่น

 ชุดวิิชา 51208 การ์พิยาบัาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 ชุดวิิชา 51209 การ์พิยาบัาลเด็ก วิัยร์ุ่น และการ์ฝึกปิฏิบััติการ์พิยาบัาล

 ชุดวิิชา 51210 การ์พิยาบัาลมาร์ดา ทาร์ก การ์ผดุงคร์ร์ภั์ 

   และการ์ฝึกปิฏิบััติการ์พิยาบัาล 1

 ชุดวิิชา 51211 การ์พิยาบัาลจุิตเวิช สุขภัาพิจุิต

   และการ์ฝึกปิฏิบััติการ์พิยาบัาล

 ชุดวิิชา 51212 การ์พิยาบัาลมาร์ดา ทาร์ก การ์ผดุงคร์ร์ภั์ 

   และการ์ฝึกปิฏิบััติการ์พิยาบัาล 2

 ชุดวิิชา 51309 การ์พิยาบัาลคร์อบัคร์ัวิและการ์ผดุงคร์ร์ภั์

 ชุดวิิชา 51311 การ์พิยาบัาลอนามัยชุมชน การ์ร์ักษาโร์คเบั่�องต้น 

   และการ์ฝึกปิฏิบััติการ์พิยาบัาล

 ชุดวิิชา 51312 การ์พิยาบัาลผู้สูงอายุ และการ์ฝึกปิฏิบััติการ์พิยาบัาล

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.
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 ชุดวิิชา 51313 การ์ฝึกปิฏิบััติการ์พิยาบัาลที�เล่อกสร์ร์

 ชุดวิิชา 52310 การ์ฝึกปิฏิบััติงานสาธาร์ณสุขในชุมชม

 ชุดวิิชา 52311 การ์ปิฐมพิยาบัาลและการ์บัำาบััดโร์คเบั่�องต้น

 ชุดวิิชา 52405 การ์ฝึกงานวิิชาชีพิสาธาร์ณสุขในชุมชน

 ชุดวิิชา 54113 สุขศาสตร์์อุตสาหกร์ร์ม: การ์ปิร์ะเมิน

 ชุดวิิชา 54118 ปิฏิบััติการ์วิิทยาศาสตร์์

 ชุดวิิชา 54121 ปิฏิบััติการ์วิิทยาศาสตร์์พิ่�นฐาน

 ชุดวิิชา 54125 การ์ตร์วิจุวิัดและปิร์ะเมินทางสุขศาสตร์์อุตสาหกร์ร์ม

 ชุดวิิชา 54132 เทคโนโลยีวิิศวิกร์ร์มควิามปิลอดภััย

 ชุดวิิชา 55203 จุุลชีวิวิิทยา ปิร์สิตวิิทยาและพิยาธิสร์ีร์วิิทยาสำาหร์ับัการ์แพิทย์แผนไทย

 ชุดวิิชา 55204 เคมีเภัสัชวิัตถุ เภัสัชวิิทยาและพิิษวิิทยาสำาหร์ับัการ์แพิทย์แผนไทย

  ชุดวิิชา 55307/55324 การ์ฝึกปิฏิบััติเภัสัชพิฤกษศาสตร์์และเภัสัชกร์ร์มแผนไทย

  ชุดวิิชา 55310/55325 นวิดแผนไทย 1

  ชุดวิิชา 55311 การ์ฝึกปิฏิบััติเวิชกร์ร์มและนวิดแผนไทย

  ชุดวิิชา 55313/55327 ผดุงคร์ร์ภั์แผนไทย

  ชุดวิิชา 55314/55328 เภัสัชกร์ร์มแผนไทย 1

  ชุดวิิชา 55315/55329 นวิดแผนไทย 2

  ชุดวิิชา 55316/55330 การ์ฝึกปิฏิบััตินวิดแผนไทย

  ชุดวิิชา 55317/55331 เวิชกร์ร์มแผนไทย 1

  ชุดวิิชา 55318/55332 เวิชกร์ร์มแผนไทย 2

  ชุดวิิชา 55319/55333 การ์ฝึกปิฏิบััติเวิชกร์ร์มแผนไทย

  ชุดวิิชา 55320/55322 ร์่างการ์มนุษย์

  ชุดวิิชา 55321/55334 เภัสัชกร์ร์มแผนไทย 2

 ชุดวิิชา 55401 การ์วิิจุัยทางการ์แพิทย์แผนไทย

 ชุดวิิชา 71114 การ์จุัดการ์และเทคนิคการ์บัร์ิการ์ในโร์งแร์ม

 ชุดวิิชา 71205 เคมีและจุุลชีวิวิิทยาทางอาหาร์ 

 ชุดวิิชา 71207 หลักการ์และการ์ปิร์ะยุกต์วิิธีปิร์ะเมินทางโภัชนาการ์

 ชุดวิิชา 71215 การ์จุัดการ์และเทคนิคการ์บัร์ิการ์ในภััตตาคาร์

 ชุดวิิชา 71304 ชีวิเคมีและจุุลชีวิวิิทยาของอาหาร์

 ชุดวิิชา 71332 เคมีและจุุลชีวิวิิทยาของอาหาร์

 ชุดวิิชา 72399 การ์ฝึกงานด้านพิัฒนาการ์มนุษย์และคร์อบัคร์ัวิ

 ชุดวิิชา 91458 การ์จุัดการ์สิ�งแวิดล้อมปิ่าไม้

171. ชุดวิิชา 93446 การ์จุัดการ์การ์ผลิตสุกร์และสัตวิ์ปิีก
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 ชุดวิิชา 93447 การ์จุัดการ์การ์ผลิตสัตวิ์เคี�ยวิเอ่�อง

 ชุดวิิชา 93455 การ์ฝึกปิฏิบััติการ์จุัดการ์การ์ผลิตพิ่ช

 ชุดวิิชา 93460 การ์ฝึกปิฏิบััติการ์จุัดการ์การ์ผลิตสัตวิ์

 ชุดวิิชา 96401 ร์ะบับัสำานักงานอัตโนมัติ

 ชุดวิิชา 97216 เทคโนโลยีกร์ะบัวินการ์พิิมพิ์ 

 ชุดวิิชา 97315 เคร์่�องม่อ เคร์่�องจุักร์ วิัสดุ และการ์บัำาร์ุงร์ักษาในอุตสาหกร์ร์ม/

   เคร์่�องม่อและเคร์่�องจุักร์กลการ์ผลิต

 ชุดวิิชา 97316 เทคโนโลยีในการ์ออกแบับัผลิตภััณฑิ์และกร์ะบัวินการ์ผลิต

   ในอุตสาหกร์ร์ม

 ชุดวิิชา 97318 การ์ออกแบับัทางการ์พิิมพิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์

 ชุดวิิชา 97320 นวิัตกร์ร์ม การ์ออกแบับั เทคโนโลยีผลิตภััณฑิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์

 ชุดวิิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิิมพิ์

 ชุดวิิชา 97404 กร์ะบัวินการ์พิิมพิ์พิ่�นนูนและพิ่�นร์าบั

 ชุดวิิชา 97405 กร์ะบัวินการ์พิมิพิพ์ิ่�นลกึ การ์พิมิพิพ์ิ่�นฉลลุายผา้และการ์พิมิพิไ์ร์แ้ร์งกด

 ชุดวิิชา 97406 เทคนิคหลังพิิมพิ์

 ชุดวิิชา 97425 การ์วิิจุัยและการ์สัมมนาทางเทคโนโลยีการ์ผลิตอุตสาหกร์ร์ม

 ชุดวิิชา 97427 การ์แปิร์ร์ูปิอาหาร์และเกษตร์แปิร์ร์ูปิ

  ชุดวิิชา 97431 เทคโนโลยีการ์แปิร์ร์ูปิบัร์ร์จุุภััณฑิ์

  ชุดวิิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิิมพิ์

  ชุดวิิชา 99412 หลักการ์และการ์บัร์ิหาร์เคร์่อข่าย

  (สำาหรับนักศึกษาวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

  ชุดวิิชา 99413 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์ขั�นสูง

  ชุดวิิชา 99420 การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั

  (สำาหรับนักศึกษาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

  ชุดวิิชา 99421 การ์โปิร์แกร์มเชิงวิัตถุ

  (สำาหรับนักศึกษาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

  สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

  ชุดวิิชา 99422 การ์โปิร์แกร์มปิร์ะยุกต์บันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที�

  (สำาหรับนักศึกษาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์กลุ่มวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี

  สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ทุกวิชาเอก)

 1. ชุดวิิชาปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิของทุกสาขาวิิชา

 2. ชุดวิิชา 11006 ภัาษาจุีนเพิ่�อการ์พิาณิชย์

 3. ชุดวิิชา 11007 ภัาษาจุีนเพิ่�อการ์ท่องเที�ยวิ

 4. ชุดวิิชา 11008 ภัาษาจุีนเพิ่�ออุตสาหกร์ร์มการ์บัร์ิการ์

 5. ชุดวิิชา 11009 ภัาษาและวิัฒนธร์ร์มจุีน

 6. ชุดวิิชา 11312 ภัาษาอังกฤษสำาหร์ับังานอาชีพิในปิร์ะชาคมอาเซึ่ียน

 7. ชุดวิิชา 14111 ทักษะการ์เร์ียนร์ู้ภัาษาอังกฤษด้วิยตนเอง

 8. ชุดวิิชา 14212 ไวิยากร์ณ์ภัาษาอังกฤษเพิ่�อการ์ส่�อสาร์

 9. ชุดวิิชา 14213 การ์อ่านภัาษาอังกฤษ 1

10. ชุดวิิชา 14214 การ์เขียนภัาษาอังกฤษ 1

11. ชุดวิิชา 14215 ภัาษาศาสตร์์ภัาษาอังกฤษเบั่�องต้น

12. ชุดวิิชา 14216 การ์ส่�อสาร์ร์ะหวิ่างวิัฒนธร์ร์ม

13. ชุดวิิชา 14317 การ์อ่านภัาษาอังกฤษ 2

14. ชุดวิิชา 14318 หลักการ์แปิล

15. ชุดวิิชา 14319 ทักษะการ์แปิลภัาษาอังกฤษ

16. ชุดวิิชา 14320 การ์ออกเสียงภัาษาอังกฤษ

17. ชุดวิิชา 14421 การ์เขียนภัาษาอังกฤษ 2

18. ชุดวิิชา 14422 การ์นำาเสนองานเปิ็นภัาษาอังกฤษอย่างมีปิร์ะสิทธิผล

19. ชุดวิิชา 16344 การ์พิูดและการ์แสดงสำาหร์ับัวิิทยุกร์ะจุายเสียง

20. ชุดวิิชา 16360 การ์ศึกษาชุมชนเพิ่�อการ์วิิจุัยและพิัฒนา

21. ชุดวิิชา 16423 การ์ผลิตภัาพิยนตร์์ขั�นสูง

22. ชุดวิิชา 16426 การ์สร์้างสร์ร์ค์งานโฆษณา

23. ชุดวิิชา 16440  การ์เขียนสำาหร์ับัส่�อสิ�งพิิมพิ์/การ์เขียนเชิงวิาร์สาร์ศาสตร์์

24. ชุดวิิชา 16441 การ์ผลิตส่�อสิ�งพิิมพิ์/การ์ผลิตและเผยแพิร์่งานวิาร์สาร์ศาสตร์์

25. ชุดวิิชา 16445 การ์จุัดและการ์ผลิตร์ายการ์วิิทยุกร์ะจุายเสียงเบั่�องต้น/

   การ์จุัดร์ายการ์วิิทยุกร์ะจุายเสียงและวิิทยุออนไลน์

26. ชุดวิิชา 16446 การ์ผลติร์ายการ์วิิทยกุร์ะจุายเสยีงขั�นสงู/การ์ผลติร์ายการ์วิิทยกุร์ะจุายเสยีง

27. ชุดวิิชา 16448 การ์ผลิตร์ายการ์โทร์ทัศน์เบั่�องต้น/

   การ์สร์้างสร์ร์ค์และการ์ผลิตร์ายการ์โทร์ทัศน์เบั่�องต้น

28. ชุดวิิชา 16449 การ์ผลิตร์ายการ์โทร์ทัศน์ขั�นสูง/

   การ์สร์้างสร์ร์ค์และการ์ผลิตร์ายการ์โทร์ทัศน์ขั�นสูง
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29. ชุดวิิชา 16452 การ์ผลิตภัาพิยนตร์์เบั่�องต้น

30. ชุดวิิชา 16455 การ์ร์ณร์งค์และผลิตงานโฆษณา

31. ชุดวิิชา 16457 การ์เขียนเพิ่�อการ์ปิร์ะชาสัมพิันธ์

32. ชุดวิิชา 16458 การ์สร์้างสร์ร์ค์และการ์ผลิตงานปิร์ะชาสัมพิันธ์

33. ชุดวิิชา 16463 การ์วิางแผน การ์ออกแบับั และการ์ผลิตส่�อชุมชน

34. ชุดวิิชา 20001 ร์ะบับัการ์เร์ียนการ์สอน

35. ชุดวิิชา 20002 การ์พิัฒนาพิฤติกร์ร์มเด็ก

36. ชุดวิิชา 20101 พิ่�นฐานการ์ศึกษา

37. ชุดวิิชา 20201 พิัฒนศึกษา

38. ชุดวิิชา 20202 วิิทยาการ์การ์สอน

39. ชุดวิิชา 20203 การ์ศึกษากับัชีวิิตและชุมชน

40. ชุดวิิชา 21201 พิฤติกร์ร์มวิัยเด็ก

41. ชุดวิิชา 21211 วิิทยาศาสตร์์สุขภัาพิร์ะดับัปิฐมวิัยศึกษา

42. ชุดวิิชา 21311 พิฤติกร์ร์มการ์สอนปิฐมวิัยศึกษา

43. ชุดวิิชา 21312 ส่�อการ์สอนร์ะดับัปิฐมวิัยศึกษา

44. ชุดวิิชา 21313 วิร์ร์ณกร์ร์มและลีลาคดีร์ะดับัปิฐมวิัยศึกษา

45. ชุดวิิชา 21321 พิฤติกร์ร์มการ์สอนปิร์ะถมศึกษา

46. ชุดวิิชา 21322 ส่�อการ์สอนร์ะดับัปิร์ะถมศึกษา

47. ชุดวิิชา 21323 การ์สอนกลุ่มทักษะ 1: ภัาษาไทย

48. ชุดวิิชา 21324 การ์สอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์์

49. ชุดวิิชา 21325 การ์สอนภัาษาอังกฤษร์ะดับัปิร์ะถมศึกษา

50. ชุดวิิชา 21401 วิร์ร์ณกร์ร์มปิร์ะถมศึกษา

51. ชุดวิิชา 21411 การ์สร์้างเสร์ิมปิร์ะสบัการ์ณ์ชีวิิตร์ะดับัปิฐมวิัยศึกษา

52. ชุดวิิชา 21412 การ์สร์้างเสร์ิมลักษณะนิสัยร์ะดับัปิฐมวิัยศึกษา

53. ชุดวิิชา 21413 การ์จุัดการ์ศูนย์และโร์งเร์ียนปิฐมวิัยศึกษา

54. ชุดวิิชา 21421 การ์สอนกลุ่มสร์้างเสร์ิมปิร์ะสบัการ์ณ์ชีวิิต

55. ชุดวิิชา 21422 การ์สอนกลุ่มสร์้างเสร์ิมลักษณะนิสัย

56. ชุดวิิชา 21423 การ์สอนกลุ่มการ์งานและพิ่�นฐานอาชีพิ

57. ชุดวิิชา 22151 ควิามคิดเชิงวิิเคร์าะห์

58. ชุดวิิชา 22211 ภัาษาไทย 1: การ์ใช้ภัาษาสำาหร์ับัคร์ู

59. ชุดวิิชา 22212 ภัาษาไทย 2: การ์ปิร์ะพิันธ์สำาหร์ับัคร์ู

60. ชุดวิิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภัูมิศาสตร์์สำาหร์ับัคร์ู

61. ชุดวิิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ปิร์ะวิัติศาสตร์์สำาหร์ับัคร์ู
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62. ชุดวิิชา 22241 วิิทยาศาสตร์์ 1: เคมี – ฟิสิกส์พิ่�นฐาน

63. ชุดวิิชา 22242 วิิทยาศาสตร์์ 2: วิิทยาศาสตร์์กายภัาพิและเทคโนโลยี

64. ชุดวิิชา 22251 คณิตศาสตร์์ 1: เซึ่ต ร์ะบับัจุำานวิน และเร์ขาคณิตวิิเคร์าะห์

65. ชุดวิิชา 22252 คณิตศาสตร์์ 2: แคลคูลัสเบั่�องต้น

66. ชุดวิิชา 22301 พิฤติกร์ร์มการ์สอนมัธยมศึกษา

67. ชุดวิิชา 22302 ส่�อการ์สอนร์ะดับัมัธยมศึกษา

68. ชุดวิิชา 22303 การ์จุัดร์ะบับัการ์สอนการ์งานและอาชีพิ

69. ชุดวิิชา 22305 พิฤติกร์ร์มวิัยร์ุ่น

70. ชุดวิิชา 22306 การ์จุัดการ์เร์ียนการ์สอนอาชีวิศึกษา

71. ชุดวิิชา 22311 ภัาษาไทย 3: ภัาษาศาสตร์์สำาหร์ับัคร์ู

72. ชุดวิิชา 22312 ภัาษาไทย 4: วิร์ร์ณคดีสำาหร์ับัคร์ู

73. ชุดวิิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศร์ษฐศาสตร์์สำาหร์ับัคร์ู

74. ชุดวิิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิิทยา – มานุษยวิิทยา สำาหร์ับัคร์ู

75. ชุดวิิชา 22341 วิิทยาศาสตร์์ 3: แนวิคิดวิิทยาศาสตร์์และคณิตศาสตร์์

76. ชุดวิิชา 22342 วิิทยาศาสตร์์ 4: โลกกับัสิ�งมีชีวิิต

77. ชุดวิิชา 22351 คณิตศาสตร์์ 3: เมตร์ิกซึ่์ พิีชคณิตนามธร์ร์ม เวิกเตอร์์ 

   และควิามน่าจุะเปิ็น

78. ชุดวิิชา 22352 คณิตศาสตร์์ 4: พิัฒนาการ์ของคณิตศาสตร์์

79. ชุดวิิชา 22401 วิร์ร์ณกร์ร์มมัธยมศึกษา

 80. ชุดวิิชา 22402 ปิร์ะชากร์และปิร์ะชากร์ศึกษา

 81. ชุดวิิชา 22403 วิิทยาการ์สิ�งแวิดล้อมสำาหร์ับัโร์งเร์ียนและชุมชน

 82. ชุดวิิชา 22411 การ์สอนภัาษาไทย

 83. ชุดวิิชา 22412 ภัาษาไทย 5: การ์อ่านสำาหร์ับัคร์ู

 84. ชุดวิิชา 22413 ภัาษาไทย 6: การ์เขียนสำาหร์ับัคร์ู

 85. ชุดวิิชา 22414 ภัาษาไทย 7: วิร์ร์ณคดีวิิจุาร์ณ์สำาหร์ับัคร์ู

 86. ชุดวิิชา 22415 ภัาษาไทย 8: คติชนวิิทยาการ์สำาหร์ับัคร์ู

 87. ชุดวิิชา 22431 การ์สอนสังคมศึกษา

 88. ชุดวิิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ปิร์ะวิัติศาสตร์์ไทยสำาหร์ับัคร์ู

 89. ชุดวิิชา 22433 สังคมศึกษา 6: ร์ัฐศาสตร์์สำาหร์ับัคร์ู

 90. ชุดวิิชา 22434 จุร์ิยศึกษา

 91. ชุดวิิชา 22441 การ์สอนวิิทยาศาสตร์์

 92. ชุดวิิชา 22448 วิิทยาศาสตร์์ชีวิภัาพิกายภัาพิ 1

 93. ชุดวิิชา 22449 วิิทยาศาสตร์์ชีวิภัาพิกายภัาพิ 2
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 94. ชุดวิิชา 22451 การ์สอนคณิตศาสตร์์

 95. ชุดวิิชา 22452 แคลคูลัสขั�นสูงและสมการ์ดิฟเฟอเร์นเซึ่ียล

 96. ชุดวิิชา 22455 ตร์ร์กศาสตร์์ เซึ่ต และทฤษฎีจุำานวิน

 97. ชุดวิิชา 23304 โร์งเร์ียนกับัชุมชน

 98. ชุดวิิชา 24402 การ์พิัฒนาแบับัทดสอบัผลสัมฤทธิ์ทางการ์เร์ียน

 99. ชุดวิิชา 24403 การ์วิัดและปิร์ะเมินผลกลุ่มวิิชาเตร์ียมปิร์ะสบัการ์ณ์

100. ชุดวิิชา 24404 การ์วิัดและปิร์ะเมินผลกลุ่มวิิชาทักษะและสร์้างเสร์ิมปิร์ะสบัการ์ณ์

101. ชุดวิิชา 24405 การ์วิัดและปิร์ะเมินผลกลุ่มวิิชาเฉพิาะ

102. ชุดวิิชา 24418 เทคนิคการ์เขียนข้อสอบั

103. ชุดวิิชา 24420 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์เพิ่�อการ์วิัดและปิร์ะเมินผลการ์ศึกษา 

104. ชุดวิิชา 27104 วิิทยุกร์ะจุายเสียงและวิิทยุโทร์ทัศน์เพิ่�อการ์ศึกษา

105. ชุดวิิชา 31306 ทฤษฎีและปิฏิบััติการ์จุัดการ์โคร์งการ์เพิ่�องานก่อสร์้าง

106. ชุดวิิชา 31307 ทฤษฎีและปิฏิบััติการ์วิางแผนงานก่อสร์้าง

107. ชุดวิิชา 31308 ทฤษฎีและปิฏิบััติการ์สำาร์วิจุปิร์ิมาณและการ์ปิร์ะมาณร์าคางานก่อสร์้าง

108. ชุดวิิชา 31309 ทฤษฎีและปิฏิบััติการ์จุัดการ์งานสนามในงานก่อสร์้าง

109. ชุดวิิชา 31412 ทฤษฎีและปิฏิบััติการ์ควิบัคุมและการ์ตร์วิจุงานก่อสร์้าง

110. ชุดวิิชา 31413 ทฤษฎีและปิฏิบััติการ์จุัดการ์เคร์่�องจุักร์กลงานก่อสร์้าง

111. ชุดวิิชา 32477 การ์จุัดการ์ธุร์กิจุนำาเที�ยวิและมัคคุเทศก์ และ

   การ์จุัดการ์ธุร์กิจุตัวิแทนท่องเที�ยวิ

112. ชุดวิิชา 32480 การ์จุัดการ์ห้องพิัก และการ์จุัดการ์อาหาร์และเคร์่�องด่�ม

113. ชุดวิิชา 32485 ควิามร์ู้เฉพิาะอาชีพิมัคคุเทศก์และการ์บัริ์การ์ในอุตสาหกร์ร์มท่องเที�ยวิ

114. ชุดวิิชา 33204 กฎหมายมหาชนสำาหร์ับัการ์บัร์ิหาร์การ์ปิกคร์องท้องที�

115. ชุดวิิชา 33206 สหกร์ณ์ วิิสาหกิจุชุมชน และการ์จุัดการ์การ์ตลาด

116. ชุดวิิชา 33209 สัมมนากฎหมายสำาหร์ับันักปิกคร์องท้องที�

117. ชุดวิิชา 33210 สัมมนาการ์บัร์ิหาร์การ์ปิกคร์องท้องที�

118. ชุดวิิชา 33305 กฎหมายแพิ่ง พิาณิชย์ และที�ดินสำาหร์ับันักปิกคร์องท้องที�

119. ชุดวิิชา 33307 กฎหมายเกี�ยวิกับัการ์ปิฏิบััติงานสำาหร์ับันักปิกคร์องท้องที�

120. ชุดวิิชา 33312 หลักปิร์ัชญาเศร์ษฐกิจุพิอเพิียง และการ์จุัดการ์การ์เกษตร์ 

   ทร์ัพิยากร์ธร์ร์มชาติ สิ�งแวิดล้อม

121. ชุดวิิชา 33452 กฎหมายอาญาสำาหร์ับันักปิกคร์องท้องที�

122. ชุดวิิชา 33453 การ์จุัดการ์องค์การ์และทร์ัพิยากร์มนุษย์สำาหร์ับันักปิกคร์องท้องที�

123. ชุดวิิชา 33454 นโยบัายสาธาร์ณะ ยุทธศาสตร์์และการ์วิางแผนการ์บัร์ิหาร์

   การ์ปิกคร์องท้องที�
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124. ชุดวิิชา 51102 การ์ส่งเสร์ิมสุขภัาพิจุิตและการ์พิยาบัาลจุิตเวิช

125. ชุดวิิชา 51103 พิยาธิสร์ีร์วิิทยาและเภัสัชวิิทยาคลินิกสำาหร์ับัพิยาบัาล

126. ชุดวิิชา 51105 การ์พิยาบัาลชุมชนและการ์ร์ักษาพิยาบัาลเบั่�องต้น

127. ชุดวิิชา 51109 การ์พิยาบัาลพิ่�นฐาน และการ์ฝึกปิฏิบััติการ์พิยาบัาล

 ชุดวิิชา 51110 การ์พิยาบัาลผู้ใหญ่

 ชุดวิิชา 51111 การ์ฝึกปิฏิบััติการ์พิยาบัาลผู้ใหญ่

 ชุดวิิชา 51207 การ์พิยาบัาลเด็กและวิัยร์ุ่น

 ชุดวิิชา 51208 การ์พิยาบัาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 ชุดวิิชา 51209 การ์พิยาบัาลเด็ก วิัยร์ุ่น และการ์ฝึกปิฏิบััติการ์พิยาบัาล

 ชุดวิิชา 51210 การ์พิยาบัาลมาร์ดา ทาร์ก การ์ผดุงคร์ร์ภั์ 

   และการ์ฝึกปิฏิบััติการ์พิยาบัาล 1

 ชุดวิิชา 51211 การ์พิยาบัาลจุิตเวิช สุขภัาพิจุิต และการ์ฝึกปิฏิบััติการ์พิยาบัาล

 ชุดวิิชา 51212 การ์พิยาบัาลมาร์ดา ทาร์ก การ์ผดุงคร์ร์ภั์ 

   และการ์ฝึกปิฏิบััติการ์พิยาบัาล 2

 ชุดวิิชา 51309 การ์พิยาบัาลคร์อบัคร์ัวิและการ์ผดุงคร์ร์ภั์

 ชุดวิิชา 51311 การ์พิยาบัาลอนามัยชุมชน การ์ร์ักษาโร์คเบั่�องต้น 

   และการ์ฝึกปิฏิบััติการ์พิยาบัาล

 ชุดวิิชา 51312 การ์พิยาบัาลผู้สูงอายุ และการ์ฝึกปิฏิบััติการ์พิยาบัาล

 ชุดวิิชา 51313 การ์ฝึกปิฏิบััติการ์พิยาบัาลที�เล่อกสร์ร์

 ชุดวิิชา 52310 การ์ฝึกปิฏิบััติงานสาธาร์ณสุขในชุมชม

 ชุดวิิชา 52311 การ์ปิฐมพิยาบัาลและการ์บัำาบััดโร์คเบั่�องต้น

 ชุดวิิชา 52405 การ์ฝึกงานวิิชาชีพิสาธาร์ณสุขในชุมชน

 ชุดวิิชา 54113 สุขศาสตร์์อุตสาหกร์ร์ม: การ์ปิร์ะเมิน

 ชุดวิิชา 54118 ปิฏิบััติการ์วิิทยาศาสตร์์

 ชุดวิิชา 54121 ปิฏิบััติการ์วิิทยาศาสตร์์พิ่�นฐาน

 ชุดวิิชา 54125 การ์ตร์วิจุวิัดและปิร์ะเมินทางสุขศาสตร์์อุตสาหกร์ร์ม

 ชุดวิิชา 54132 เทคโนโลยีวิิศวิกร์ร์มควิามปิลอดภััย

 ชุดวิิชา 55203 จุลุชวีิวิทิยา ปิร์สติวิทิยาและพิยาธสิร์รี์วิทิยาสำาหร์บััการ์แพิทยแ์ผนไทย

 ชุดวิิชา 55204 เคมีเภัสัชวิัตถุ เภัสัชวิิทยาและพิิษวิิทยาสำาหร์ับัการ์แพิทย์แผนไทย

  ชุดวิิชา 55307/55324 การ์ฝึกปิฏิบััติเภัสัชพิฤกษศาสตร์์และเภัสัชกร์ร์มแผนไทย

  ชุดวิิชา 55310/55325 นวิดแผนไทย 1

 ชุดวิิชา 55311 การ์ฝึกปิฏิบััติเวิชกร์ร์มและนวิดแผนไทย

  ชุดวิิชา 55313/55327 ผดุงคร์ร์ภั์แผนไทย

128.
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  ชุดวิิชา 55314/55328 เภัสัชกร์ร์มแผนไทย 1

  ชุดวิิชา 55315/55329 นวิดแผนไทย 2

  ชุดวิิชา 55316/55330 การ์ฝึกปิฏิบััตินวิดแผนไทย

  ชุดวิิชา 55317/55331 เวิชกร์ร์มแผนไทย 1

  ชุดวิิชา 55318/55332 เวิชกร์ร์มแผนไทย 2

  ชุดวิิชา 55319/55333 การ์ฝึกปิฏิบััติเวิชกร์ร์มแผนไทย

  ชุดวิิชา 55320/55322 ร์่างการ์มนุษย์

  ชุดวิิชา 55321/55334 เภัสัชกร์ร์มแผนไทย 2

 ชุดวิิชา 55401 การ์วิิจุัยทางการ์แพิทย์แผนไทย

 ชุดวิิชา 71114 การ์จุัดการ์และเทคนิคการ์บัร์ิการ์ในโร์งแร์ม

 ชุดวิิชา 71205 เคมีและจุุลชีวิวิิทยาทางอาหาร์

 ชุดวิิชา 71207 หลักการ์และการ์ปิร์ะยุกต์วิิธีปิร์ะเมินทางโภัชนาการ์

 ชุดวิิชา 71215 การ์จุัดการ์และเทคนิคการ์บัร์ิการ์ในภััตตาคาร์

 ชุดวิิชา 71304 ชีวิเคมีและจุุลชีวิวิิทยาของอาหาร์

 ชุดวิิชา 71332 เคมีและจุุลชีวิวิิทยาของอาหาร์

 ชุดวิิชา 72399 การ์ฝึกงานด้านพิัฒนาการ์มนุษย์และคร์อบัคร์ัวิ

 ชุดวิิชา 91458 การ์จุัดการ์สิ�งแวิดล้อมปิ่าไม้

 ชุดวิิชา 93446 การ์จุัดการ์การ์ผลิตสุกร์และสัตวิ์ปิีก

 ชุดวิิชา 93447 การ์จุัดการ์การ์ผลิตสัตวิ์เคี�ยวิเอ่�อง

 ชุดวิิชา 93455 การ์ฝึกปิฏิบััติการ์จุัดการ์การ์ผลิตพิ่ช

 ชุดวิิชา 93460 การ์ฝึกปิฏิบััติการ์จุัดการ์การ์ผลิตสัตวิ์

 ชุดวิิชา 96401 ร์ะบับัสำานักงานอัตโนมัติ

 ชุดวิิชา 96408 การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล

 ชุดวิิชา 96413 การ์ออกแบับัและพิัฒนาเวิ็บั

 ชุดวิิชา 96414 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์

 ชุดวิิชา 97216 เทคโนโลยีกร์ะบัวินการ์พิิมพิ์ 

 ชุดวิิชา 97315 เคร์่�องม่อ เคร์่�องจุักร์ วิัสดุ และการ์บัำาร์ุงร์ักษาในอุตสาหกร์ร์ม/

   เคร์่�องม่อและเคร์่�องจุักร์กลการ์ผลิต*

 ชุดวิิชา 97316 เทคโนโลยีในการ์ออกแบับัผลิตภััณฑิ์และ

   กร์ะบัวินการ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม*

 ชุดวิิชา 97318 การ์ออกแบับัทางการ์พิิมพิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์*

 ชุดวิิชา 97320 นวิัตกร์ร์ม การ์ออกแบับั เทคโนโลยีผลิตภััณฑิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์*

 ชุดวิิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิิมพิ์
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 ชุดวิิชา 97404 กร์ะบัวินการ์พิิมพิ์พิ่�นนูนและพิ่�นร์าบั

 ชุดวิิชา 97405 กร์ะบัวินการ์พิมิพิพ์ิ่�นลกึ การ์พิมิพิพ์ิ่�นฉลลุายผา้และการ์พิมิพิไ์ร์แ้ร์งกด

 ชุดวิิชา 97406 เทคนิคหลังพิิมพิ์

 ชุดวิิชา 97425 การ์วิิจุัยและการ์สัมมนาทางเทคโนโลยีการ์ผลิตอุตสาหกร์ร์ม

 ชุดวิิชา 97427 การ์แปิร์ร์ูปิอาหาร์และเกษตร์แปิร์ร์ูปิ

 ชุดวิิชา 97431 เทคโนโลยีการ์แปิร์ร์ูปิบัร์ร์จุุภััณฑิ์*

 ชุดวิิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิิมพิ์

 ชุดวิิชา 99311 ร์ะบับัสำานักงานอัตโนมัติและพิาณิชย์อิเล็กทร์อนิกส์

 ชุดวิิชา 99412 หลักการ์และการ์บัร์ิหาร์เคร์่อข่าย

 ชุดวิิชา 99413 การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์ขั�นสูง 

 ชุดวิิชา 99420 การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั

 ชุดวิิชา 99421 การ์โปิร์แกร์มเชิงวิัตถุ

 ชุดวิิชา 99422 การ์โปิร์แกร์มปิร์ะยุกต์บันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที�
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หมายเหตุ * สำาหร์ับันักศึกษาวิิชาเอกเทคโนโลยีบัร์ร์จุุภััณฑิ์และการ์จุัดการ์ผลิตภััณฑิ์ สามาร์ถลงทะเบัียนเร์ียนชุดวิิชานี�ได้
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหสัชดุวชิา

การ์จุัดการ์การ์ตลาดสินค้าเกษตร์ Agricultural Marketing Management 94431

การ์จุัดการ์ควิามมั�นคงปิลอดภััย
 ในร์ะบับัคอมพิิวิเตอร์์

Computer Security Management 99402

การ์จุัดการ์คุณภัาพิและมาตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม Quality Management and Industrial 
 Standards

97419

การ์จุัดการ์ดำาเนินงานและการ์เปิ็น
 ผู้ปิร์ะกอบัการ์

Operation Managements and 
 Entrepreneurships

97218

การ์จุัดการ์ผลิตผลและการ์แปิร์ร์ูปิ
 ผลิตผลเกษตร์

Agricultural Products and Processing
  Management

94330

การ์จุัดการ์ร์ะบับัฐานข้อมูล Database Systems Management 96408

การ์จุัดการ์และการ์พิัฒนากลยุทธ์ผลิตภััณฑิ์
 

Management and Strategic Product
  Development

97220

การ์จุดัการ์และการ์ออกแบับัร์ะบับัโทร์คมนาคม Telecommunication System Design 
and Management

99410

การ์จุัดการ์โลจุิสติกส์และโซึ่่อุปิทาน
  สำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์ม

Logistics and Supply Chain Management 
 for Industry

97420

การ์ตร์วิจุสอบัร์ะบับังานคอมพิิวิเตอร์์และ
 การ์ควิบัคุมภัายใน

Computer Systems Auditing and
        Internal Control

96404

การ์บัร์ิหาร์โคร์งการ์ด้านเทคโนโลยีสาร์สนเทศ Information Technology Project 
 Management

96412

การ์ปิร์ะยุกต์เทคโนโลยีสาร์สนเทศและ
 การ์ส่�อสาร์ สำาหร์ับัผู้สูงอายุ

Applied Information and Communication  
Technology for Elder

99321

การ์เปิลี�ยนผ่านสู่ดิจุิทัล
 สำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์มและธุร์กิจุ

Digital Transformation
  for Industry and Business

97222

การ์โปิร์แกร์มคอมพิิวิเตอร์์ Computer Programming 96414

การ์โปิร์แกร์มเชิงวิัตถุ Object Oriented Programming 99421

การ์โปิร์แกร์มปิร์ะยุกต์บันอุปิกร์ณ์เคล่�อนที� Advanced Programming on Mobile 99422

การ์โปิร์แกร์มเวิ็บั Web Programming 99420

การ์พิัฒนาผลิตภััณฑิ์อาหาร์ Food Product Development 71314

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(เร์ียงตามตัวิอักษร์)
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหสัชดุวชิา

การ์พิัฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ Information Systems Development 96407

การ์วิางผังโร์งงานและการ์ศึกษาการ์ทำางาน
 ในอุตสาหกร์ร์ม

Plant Layout and Work Study in Industry 97423

การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูล Data Analysis 99202

การ์วิิเคร์าะห์และออกแบับัร์ะบับัเชิงวิัตถุ Object Oriented Analysis and Design 99316

การ์ศึกษาควิามเปิ็นไปิได้ทางอุตสาหกร์ร์ม
 และการ์จุัดการ์โคร์งการ์

Industrial Feasibility Study and Project
 Management

97433

การ์ส่�อสาร์ข้อมูลและร์ะบับัเคร์่อข่าย
 คอมพิิวิเตอร์์

Data Communications and Networking 96304

การ์ส่�อสาร์ไร์้สายและเคร์่อข่าย Wireless Communications and Networking 99313

การ์ออกแบับัทางการ์พิิมพิ์และบัร์ร์จุุภััณฑิ์ Printing and Packaging Design 97318

การ์ออกแบับัและพิัฒนาเวิ็บั Web Design and Development 96413

การ์ออกแบับัส่วินปิฏิสัมพิันธ์บันเวิ็บั
 และโมบัาย

Web and Mobile Interaction Design 99319

คณิตศาสตร์์ปิร์ะยุกต์สำาหร์ับัเทคโนโลยี
 อุตสาหกร์ร์ม

Applied Mathematics for Industrial 
 Technology

97210

คณิตศาสตร์์และสถิติสำาหร์ับัวิิทยาศาสตร์์
 และเทคโนโลยี

Mathematics and Statistics for Science 
 and Technology

96102

คณิตศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยีสาร์สนเทศ
 และการ์ส่�อสาร์

Mathematics for Information and 
  Communication Technology

99312

ควิามคิดสร์้างสร์ร์ค์และการ์แก้ปิัญหา
 ในอุตสาหกร์ร์ม

Creative Thinking and Problem
  Solving in Industry

97221

ควิามปิลอดภััย อาชีวิอนามัย และสิ�งแวิดล้อม 
 ในอุตสาหกร์ร์ม

Safety, Occupational Health and
 Environment in Industry

97418

ควิามมั�นคงปิลอดภััยไซึ่เบัอร์์ Cyber Security 99419

ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับัการ์พิิมพิ์ General Studies in Printing 97101

ควิามร์ู้ทั�วิไปิเกี�ยวิกับับัร์ร์จุุภััณฑิ์ General Studies in Packaging 97103

คอมพิิวิเตอร์์เบั่�องต้น Introduction to Computer 96101

เคร์่�องม่อและเคร์่�องจุักร์กลการ์ผลิต Tools and Machines for Manufacturing 
Process

97315

โคร์งสร์้างข้อมูลและขั�นตอนวิิธี Data Structures and Algorithms 99314

ทักษะชีวิิต Life Skills 10103
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เทคโนโลยีการ์บัร์ิการ์ผ่านเวิ็บัและ
 การ์ปิร์ะยุกต์

Web Services Technology and
  Applications

99301

เทคโนโลยีการ์แปิร์ร์ูปิบัร์ร์จุุภััณฑิ์ Packaging Converting Technology 97431

เทคโนโลยีการ์ผลิตและแปิร์ร์ูปิอาหาร์
 

Food Production and Processing
  Technologies

71311

เทคโนโลยีการ์วิางแผนและการ์ควิบัคุม
 ทางการ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม 

Technology for Production Planning and 
  Control in Industry

97314

เทคโนโลยีในการ์ออกแบับัผลิตภััณฑิ์และ
 กร์ะบัวินการ์ผลิตในอุตสาหกร์ร์ม

Technology for Product and Process 
Design in Industry

97316

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย Multimedia Technologies 99414

เทคโนโลยีสาร์สนเทศกับังานธุร์กิจุ
 ด้านพิาณิชยกร์ร์ม

Information Technology in Commercial 
Business

96305

ไทยศึกษา Thai Studies 10151

นวิัตกร์ร์ม การ์ออกแบับั เทคโนโลยี
 ผลิตภััณฑิ์ และบัร์ร์จุุภััณฑิ์

Innovation Design Technology of Product
  and Packaging

97320

ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยีสาร์สนเทศ
 และการ์ส่�อสาร์

Professional Experience in Information
  and Communication Technology

99409

ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยีบัร์ร์จุุภััณฑิ์
 และการ์จุัดการ์ผลิตภััณฑิ์

Professional Experience in Packaging
  Technology and Product Management

97432

ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิเทคโนโลยีวิิศวิกร์ร์ม
 การ์ผลิตและการ์จุัดการ์

Professional Experience in Production
  Engineering Technology 
 and Management

97421

ปิร์ะสบัการ์ณ์วิิชาชีพิวิิทยาการ์คอมพิิวิเตอร์์ Professional Experience in Computer 
 Science

99429

ปิัญญาปิร์ะดิษฐ์สำาหร์ับัอุตสาหกร์ร์ม
 และธุร์กิจุ

Artificial Intelligence for Industry
  and Business

97436

พิ่�นฐานทางวิิศวิกร์ร์มเคร์่�องกลสำาหร์ับั
 เทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม

Basic Mechanical Engineering for 
 Industrial Technology

97217

ภัาษาอังกฤษเพิ่�อการ์ส่�อสาร์ English for Communication 10111

ร์ะบับัธุร์กิจุอัจุฉร์ิยะ Business Intelligence Systems 96415

ร์ะบับัสาร์สนเทศและการ์จุัดการ์ควิามร์ู้ Information System and Knowledge 
 Management

96411

ร์ะบับัสาร์สนเทศและร์ะบับัอัตโนมัติ
 ในอุตสาหกร์ร์ม

Information Systems and Automation 
 in Industry

97317
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหสัชดุวชิา

วิัสดุและการ์จุัดการ์บัร์ร์จุุภััณฑิ์อย่างยั�งย่น* Material and Sustainable Packaging 
  Management

97214

วิัสดุอุตสาหกร์ร์มและกร์ร์มวิิธีการ์ผลิต Industrial Materials and Manufacturing
  Process

97219

วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีและ
 สิ�งแวิดล้อมเพิ่�อชีวิิต

Science, Technology and
  Environment for Life

10141

วิิทยาศาสตร์์สำาหร์ับัเทคโนโลยีสาร์สนเทศ
 และการ์ส่�อสาร์ 

Science for Information and 
 Communication Technology

99201

วิิศวิกร์ร์มซึ่อฟต์แวิร์์ Software Engineering 99415

วิิศวิกร์ร์มทางไฟฟ้าและคอมพิิวิเตอร์์
 ปิร์ะยุกต์

Applied Electrical and Computer 
 Engineering

97426

สถาปิัตยกร์ร์มคอมพิิวิเตอร์์และ
 ร์ะบับัปิฏิบััติการ์

Computer Architecture and 
Operation Systems 

99315

สังคมมนุษย์ Human Society 10131

สังคมและวิัฒนธร์ร์มอาเซึ่ียน
 

Social and Culture in the ASEAN
  Community

10164

หลักการ์และการ์บัร์ิหาร์เคร์่อข่าย Network Principles and Administration 99412

อาร์ยธร์ร์มมนุษย์ Human Civilization 10121

หมายเหตุ * คาดวิ่าสาขาวิิชาจุะปิร์ับัปิร์ุงชุดวิิชา 97214 วิัสดุและการ์จุัดการ์บัร์ร์จุุภััณฑิ์อย่างยั�งย่น เพิ่�อใช้เปิิดสอนในภัาคปิลาย  
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ถ.แจ้งวัฒ
นะ  5 กม.

ห้าแยกปากเกร็ด

ถ.ติวานนท์ ไป จ.ปทุมธานี

ไป จ
.นนท

บุรี

ไปปากเกร็ด         4.5 กม.

ธ.ไทยพาณ
ิชย์

มสธ
.

เมืองทองธานี

คลองบางพูด

วัดผาสุกมณีจักร

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร

ถ.ประชาชื่น

คลองประปา

สี่แยกบางเขน สี่แยกหลักสี่

ไปดอนเมืองไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

 สายรถที่ผ่าน     

1.  รถโดยสารประจำาทาง

	 -	 ผ่านถนนติวานนท์

	 	 33	90	367	(ปากเกร็ด	-	รังสิต)

	 -	 ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ

	 	 รถธรรมดา	52	150	166	356	1053	(นนทบุรี	-	วัดสาลีโขภิตาราม)	 	

	 	 รถปรับอากาศ	150	166	356

  

2. รถตู้โดยสาร

	 ปากเกร็ด	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 ปากเกร็ด	-	มีนบุรี

	 ปากเกร็ด	-	จตุจักร

	 ปากเกร็ด	-	ราม	1

	 ปากเกร็ด	-	สีลม

	 ปากเกร็ด	-	ฟิวเจอร์ฯ	(รังสิต)

	 เมืองทอง	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 เมืองทอง	-	ราม	1

	 เมืองทอง	-	เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

ที่ปรึกษา
 อาจารย์ ดร.สิทธิชัย  รัชยศโยธิน

 รองศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร์

 
บรรณาธิการ
 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์  ศรีประดิษฐ์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วลีธรชีพสวัสดิ์

 นางสาวกรรณิการ์  สถิรวรกุล

ผู้รวบรวมและจัดทำา
 นางสาวกรรณิการ์  สถิรวรกุล

 นางสาวเบญจมาศ  นนทรักษ์ 

ออกแบบปก
 หน่วยศิลปะ สำานักพิมพ์

จัดทำาโดย
 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำานักวิชาการ

พิมพ์ที่
 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 2564



สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส.สว.

ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มสธ. แหล่งการศึกษา ตลอดชีวิต ไร้ขีดจำากัด

หลักสูตรการศึกษา


