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ค าน า 

 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช เปิดสอนหลักสูตรระดับปรญิญาตร ี            

2 หลักสูตร คอื หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ แขนงวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ 

แขนงวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม และในปีการศกึษา 2563 ไดเ้ปิดสอนหลักสตูรประกาศนียบัตร 2 หลักสตูร คอื 

หลักสตูรประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพวิเตอร ์และหลักสตูรประกาศนียบัตรเทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑ ์

เพื่อตอบสนองความตอ้งการในการผลติบุคลากรทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึง่มจี านวนไม่เพียงพอต่อ
การพัฒนาประเทศ โดยประเทศตา่งๆ ทั่วโลกมกีารน าความรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีปประยุกตเ์พื่อ

คดิคน้สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่มวลมนุษยชาต ิดว้ยความส าคัญดังกลา่ว มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช จงึตอ้งการ

เปิดโอกาสทางการศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีก่ประชาชนทั่วไปทีม่คีวามสนใจจะเพิม่พูนความรู ้ทักษะ 

ความสามารถ และวทิยฐานะ โดยอาศัยระบบการเรยีนการสอนทางไกลทีม่ปีระสทิธภิาพและโครงสรา้งของหลักสตูรที่

ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ (ปัจจุบันเปลี่ยนชือ่เป็น 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม) สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

จงึมั่นใจวา่ผูท้ีส่ าเร็จการศกึษาจากสาขาวชิาฯ นี้จะไดรั้บความรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละสามารถน าไป

ประยกุตใ์ชก้บัการท างานและชวีติประจ าวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีหวังเป็นอย่างยิง่วา่ การศกึษาตลอดหลักสตูรจนส าเร็จการศกึษานัน้

จะช่วยใหนั้กศกึษาไดรั้บความรู ้ความเขา้ใจ และเพิ่มพูนทักษะตามเจตนารมณ์ของนักศกึษาและสาขาวชิาฯ  

ทีไ่ดต้ัง้ไว ้เพื่อนักศกึษาจะไดเ้ป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาตใิหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ทัดเทยีมกับนานา

อารยประเทศสบืไป 

 
        

   
(อาจารย ์ดร.สทิธชิยั  รัชยศโยธนิ) 

ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย  ี
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ความรูเ้ก ีย่วกบัสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

1. หลกัการและเหตผุล 
  ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

อตุสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การสือ่สารและโทรคมนาคมของประเทศ ดังนัน้ การขาดแคลนบุคลากรทีม่ี

ความรูท้างดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีย่อมเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิง่  ดังจะเห็นไดว้่า
ประเทศทีพั่ฒนาแลว้นั้นมคีวามกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เพื่อตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของสังคมและเพื่อใหส้อดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิตลอดจนชว่ยบรรเทาปัญหา

จ านวนบุคลากรทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทีส่ถาบันอุดมศกึษาต่างๆ ในประเทศผลติขึน้มาในแต่ละปี 

ไมเ่พยีงพอตอ่การพัฒนาอตุสาหกรรมของประเทศทีเ่จรญิขึน้อย่างรวดเร็ว ดังนัน้ จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเร่งรัดใหม้ี

การพัฒนาก าลังคนทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยโีดยเร็ว การเปิดสอนสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีน

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช จึงเป็นการเปิดโอกาสใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปทัง้ทีม่ีงานท าอยู่แลว้และทีย่ังไม่มี 

งานท าไดเ้พิ่มพูนความรู ้ทักษะ และพัฒนาตนเองในระยะเวลาอันสัน้ ซึ่งจะเป็นการแกปั้ญหาของประเทศได ้

ในสว่นรวมอยา่งมปีระสทิธภิาพทีส่ดุ 
  หลักสูตรต่างๆ ของสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปิดสอนมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  

และส านักงานปลัดกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สป.อว.) ไดพ้จิารณาความสอดคลอ้ง

ของหลกัสตูรแลว้ ดงันี ้

  หลักสตูรวทิยาศาสตรบัณฑติ แขนงวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) สป.อว. 

ไดพ้จิารณาความสอดคลอ้งของหลกัสตูรแลว้เมือ่วนัที ่2 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2565  

  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

สป.อว. ไดพ้จิารณาความสอดคลอ้งของหลักสตูรแลว้เมือ่วนัที ่20 มนีาคม พ.ศ. 2564 

  หลักสูตรประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) สภามหาวทิยาลัย  
สโุขทยัธรรมาธริาชพจิารณาอนุมัตแิลว้เมือ่วนัที ่27 มถินุายน พ.ศ. 2562 

  หลักสตูรประกาศนียบัตรเทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑ ์(หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2563) สภามหาวทิยาลัย 

สโุขทยัธรรมาธริาชพจิารณาอนุมัตแิลว้เมือ่วนัที ่25 เมษายน พ.ศ. 2562 

2. วตัถปุระสงค ์
  2.1 วตัถุประสงคท์ ัว่ไป 
   1) เพือ่ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหม้คีณุภาพเป็นทีต่อ้งการและยอมรับของสงัคม 

   2) เพือ่พัฒนาระบบการเรยีนการสอนทางไกลดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

   3) เพือ่พัฒนาคณาจารยใ์หม้คีวามเป็นเลศิทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

   4) เพือ่ใหบ้รกิารวชิาการทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีกส่งัคม 

   5) เพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนการพัฒนาคณุธรรมและจรยิธรรมใหเ้กดิขึน้แกบ่ณัฑติ 
 

 

 

 

ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 2.2 วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์มวีัตถุประสงคเ์พื่อผลติบัณฑติ
ใหม้คีณุลักษณะทีพ่งึประสงคด์ังนี้  
  1) มคีวามคดิ วเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 

  2) ใชค้วามรูท้ี่ไดรั้บจากการศกึษาเล่าเรียนเพื่อพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการ

แกปั้ญหาหรอืทางเลอืกทีเ่หมาะสมทัง้ทางดา้นวชิาการและวชิาชพี โดยการแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ า 

  3) น าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยุกตใ์นการปฏบิตังิานหรอืการประกอบอาชพีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  4) ตดิตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้

และความเขา้ใจใหท้นัตอ่ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์ 

  5) มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละสามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปพัฒนาตอ่ยอดใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร ์และสามารถศกึษาตอ่ในระดบัทีส่งูขึน้ 

  6) มคีณุธรรม จรยิธรรม และเจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพี และมคีวามรับผดิชอบตอ่ตนเองและสงัคม 

  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มวีัตถุประสงคเ์พื่อผลติบัณฑติ
ใหม้คีณุลักษณะทีพ่งึประสงคด์ังนี้  
  1) มีความรูค้วามสามารถทางวชิาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทักษะทางวชิาชีพ 

ดา้นเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

  2) มคีวามสามารถในการเพิม่พูนและจัดการความรูใ้หแ้กบ่คุลากรทางดา้นเทคโนโลยี อตุสาหกรรม

และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศ 
  3) มีความสามารถคิด วิเคราะห์  และแกปั้ญหาในวิชาชีพอย่างเป็นระบบ โดยใช ก้ระบวนการ  

ทางวทิยาศาสตร ์

  4) มีความสามารถในการแสวงหาความรู ้และเทคนิควธิีการใหม่ๆ เพื่อน ามาพัฒนาตนเอง  และ 

งานทีรั่บผดิชอบอยา่งตอ่เนือ่ง 

  5) มคีวามคดิรเิริม่ มภีาวะผูน้ า และสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

  6) มทีกัษะในการสือ่สารและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเหมาะสม 

  7) มคีณุธรรม จรยิธรรม และความรับผดิชอบตอ่สงัคมตามจรรยาบรรณวชิาชพี 

  หลกัสตูรประกาศนยีบตัรการโปรแกรมคอมพวิเตอร ์มวีตัถปุระสงคด์งันี ้
  1) เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์กบ่คุคลทัว่ไป  
  2) เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าความรูท้ี่ไดรั้บไปประยุกต์ในการปฏิบัตงิานหรือการประกอบอาชีพ 

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

  3) เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และสามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปพัฒนาตอ่ยอดใหท้ันตอ่

การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และสามารถศกึษาตอ่ในระดับทีส่งูขึน้    

  4) เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีณุธรรม จรยิธรรม และเจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพี และมคีวามรับผดิชอบตอ่ตนเองและ

สงัคม 
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   หลกัสตูรประกาศนยีบตัรเทคโนโลยผีลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์มวีตัถปุระสงคด์งันี ้ 

   1) เพื่อเพิม่พูนความรูข้องผูเ้รียนดา้นเทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑใ์หท้ันต่อการเปลีย่นแปลง
ของโลก  

   2) เพือ่พัฒนาทกัษะของผูเ้รยีนดา้นการออกแบบผลติภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑ ์และกระบวนการผลติ  

   3) เพื่อใหผู้เ้รยีนไดน้ าไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิัตงิานหรือการประกอบอาชพีไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ 

   4) เพื่อน าชุดวชิาในหลักสูตรประกาศนียบัตรโอนเขา้สู่หลักสูตรระดับปริญญาตรีในแขนงวชิา 

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช ได ้

3. คณะกรรมการทีป่รกึษาประจ าสาขาวชิา 
  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดแ้ต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศกึษาและหน่วยงานต่างๆ  

เป็นกรรมการทีป่รกึษาประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพื่อท าหนา้ทีพ่จิารณาเสนอความเห็นเกีย่วกับ

มาตรฐานการศกึษา การพัฒนาหลักสตูร การสอน การวัดผลและบรกิารทางวชิาการในสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีดงัมรีายนามตอ่ไป 
  1) ศาสตราจารยศ์ักดา  ศริพัินธุ ์ ประธานกรรมการ  

  2) รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชติ  มาลัยวงศ ์ กรรมการ 

  3) รองศาสตราจารย ์ดร.ศภุมติร  จติตะยโศธร กรรมการ 

  4) อาจารย ์ดร.มนู  อรดดีลเชษฐ ์ กรรมการ 

  5) อาจารยว์เิทยีน  นลิด า กรรมการ 

  6) ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เลขานุการ 

   (อาจารย ์ดร.สทิธชิยั  รัชยศโยธนิ) 

  7) รองประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ผูช้ว่ยเลขานุการ 
   (รองศาสตราจารยณั์ฐพร  เห็นเจรญิเลศิ) 

4. คณะกรรมการประจ าสาขาวชิา 
  มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่

ท าหนา้ทีพ่จิารณาด าเนนิงานดา้นบรหิารและวชิาการของสาขาวชิา และปฏบิัตหินา้ทีอ่ ืน่ตามทีส่ภามหาวทิยาลัยหรอื

สภาวชิาการมอบหมาย ดงัมรีายนามตอ่ไปนี้ 

  1) อาจารย ์ดร.สทิธชิยั  รัชยศโยธนิ ประธานกรรมการ 

  2) รองศาสตราจารย ์ดร.วฤษาย ์ ร่มสายหยุด รองประธานกรรมการ 

  3) รองศาสตราจารย ์ดร.สภุาวด ี ธรีธรรมากร กรรมการ 

  4) รองศาสตราจารยท์ัศนียว์รรณ์  ศรปีระดษิฐ ์ กรรมการ 

  5) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ธนกฤต  โชตภิาวรศิ   กรรมการ 
  6) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.บญุชยั  วลธีรชพีสวัสดิ ์   กรรมการ 

  7) ผูช้ว่ยศาสตราจารยภ์ริมย ์ คงเลศิ   กรรมการ 

  8) เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   เลขานุการ 

   (ผูช้ว่ยศาสตราจารยฐ์ากร  พฤกษวันประสตุ) 

  9) หัวหนา้หน่วยเลขานุการกจิประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ผูช้ว่ยเลขานุการ 

   (นางรุจาภา  รวยนรัินดร) 
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5. คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
 5.1 หลกัสูตรแขนงวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์
กรรณ  จรรยาวฒุวิรรณ์, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. วท.บ., ค.อ.ม. (เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์), 
 ปร.ด. (เทคโนโลยเีทคนคิการศกึษา)  

 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ฐากร  พฤกษวนัประสตุ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ วท.บ., วท.ม. (สถติปิระยกุต)์  

 สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 

ณัฏฐพร  พมิพายน, รองศาสตราจารย ์ วท.บ., พบ.ม. (คอมพวิเตอร)์  

 สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 

เตชคฐ์สณิป์  เพยีซา้ย, อาจารย ์ดร. วศ.บ., วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า), 

 ปร.ด. (วศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร์) 

 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 
ทศันยีว์รรณ์  ศรปีระดษิฐ,์ รองศาสตราจารย ์ บธ.บ., ค.บ., วท.ม. (วทิยาการคอมพวิเตอร)์   

 มหาวทิยาลัยรังสติ 

พมิผกา  ประเสรฐิศลิป์, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. วท.บ., วท.ม. (วทิยาการสารสนเทศ), 

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

 Technology) Claremont Graduate University 

ภริมย ์ คงเลศิ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ วศ.บ., วศ.ม. (วศิวกรรมคอมพวิเตอร์)  

 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 

สฤษฏเ์ทพ  สขุแกว้, อาจารย ์ดร. วท.บ., วท.ม. (สถติปิระยกุต)์,  
 ศษ.ด. (การวจัิยและประเมนิทางการศกึษา) 

 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อรวรรณ  จติตะกาญจน์, อาจารย ์ วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

 5.2 หลกัสูตรแขนงวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  
กรรณกิาร ์ ยิม้นาค, อาจารย ์ดร. วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (เทคโนโลยกีารบรรจ)ุ 

 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จรีานุช  บดุดจีนี, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. วศ.บ., วศ.ม. (การพัฒนางานอตุสาหกรรม), 
 วศ.ด. (วศิวกรรมอตุสาหการ) 

 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ชตูระกลู  ศริไิพบลูย,์ อาจารย ์ดร. วศ.บ., วศ.ม., วศ.ด. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 

 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  

ธนกฤต  โชตภิาวรศิ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  วศ.บ., วศ.ม. (วศิวกรรมโลหการ),  

 ปร.ด. (นาโนศาสตรแ์ละเทคโนโลย)ี 

 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
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บญุชยั  วลธีรชพีสวัสดิ,์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. วท.บ., M.S. (Graphic Arts System), 

 วท.ด. (เทคโนโลยถีา่ยภาพ)  
 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

สทิธชิยั  รัชยศโยธนิ, อาจารย ์ดร.  วศ.บ., วศ.ม. (วศิวกรรมเครือ่งกล), 

 M.Sc. (Mechanical and Manufacturing 

 Engineering), Ph.D. (Mechanical Engineering) 

 University of Manchester 

 5.3 หลกัสูตรประกาศนยีบตัรการโปรแกรมคอมพวิเตอร  ์
กชกร  ณ นครพนม, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ ศษ.บ., วท.ม. (วทิยาการคณนา) 

 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ณัฏฐพร  พมิพายน, รองศาสตราจารย ์ วท.บ., พบ.ม. (คอมพวิเตอร)์ 

 สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 

ทศันยีว์รรณ์  ศรปีระดษิฐ,์ รองศาสตราจารย ์ บธ.บ., ค.บ., วท.ม. (วทิยาการคอมพวิเตอร)์

 มหาวทิยาลัยรังสติ  

พมิผกา  ประเสรฐิศลิป์, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  วท.บ., วท.ม. (วทิยาการสารสนเทศ),  

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

 Technology) Claremont Graduate University  

ภริมย ์ คงเลศิ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ วศ.บ., วศ.ม. (วศิวกรรมคอมพวิเตอร)์ 
 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี

 5.4 หลกัสูตรประกาศนยีบตัรเทคโนโลยผีลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ  ์
จรีานุช  บดุดจีนี, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  วศ.บ., วศ.ม. (การพัฒนางานอตุสาหกรรม), 

 วศ.ด. (วศิวกรรมอตุสาหการ)  

 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื 

ธนกฤต  โชตภิาวรศิ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  วศ.บ., วศ.ม. (วศิวกรรมโลหการ),  

 ปร.ด. (นาโนศาสตรแ์ละเทคโนโลย)ี 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

บญุชยั  วลธีรชพีสวัสดิ,์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  วท.บ., M.S. (Graphic Arts System),  
 วท.ด. (เทคโนโลยทีางภาพ)  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

สทิธชิยั  รัชยศโยธนิ, อาจารย ์ดร.  วศ.บ., วศ.ม. (วศิวกรรมเครือ่งกล),  

 M.Sc. (Mechanical and Manufacturing

 Engineering), Ph.D. (Mechanical Engineering) 

 University of Manchester  

อทิธเิดช  มูลมั่งม,ี ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ วศ.บ., วศ.ม. (วศิวกรรมเครือ่งกล)  

 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 
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6. คณาจารยป์ระจ าสาขาวชิา 
กชกร  ณ นครพนม, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ ศษ.บ., วท.ม. (วทิยาการคณนา) 

 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
กรรณกิาร ์ ยิม้นาค, อาจารย ์ดร. วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (เทคโนโลยกีารบรรจ)ุ 

 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ขจติพรรณ  กฤตพลวมิาน, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  วศ.บ., วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า), 

 Ph.D. (Electronic Engineering) 

 University of Surrey 

จรีานุช  บดุดจีนี, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  วศ.บ., วศ.ม. (การพัฒนางานอตุสาหกรรม), 

 วศ.ด. (วศิวกรรมอตุสาหการ)  

 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื 

ฐากร  พฤกษวนัประสตุ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ วท.บ., วบ.ม. (สถติปิระยุกต)์ 
 สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 

ณัฐพร  เห็นเจรญิเลศิ, รองศาสตราจารย ์ วท.บ., พบ.ม. (คอมพวิเตอร)์ 

 สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์

นติเิศรษฐ ์ หมวดทองออ่น, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. วศ.บ., วศ.ม. (วศิวกรรมโทรคมนาคม), 

 วศ.ด. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลย ี

 พระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

เตชคฐ์สณิป์  เพยีซา้ย, อาจารย ์ดร.  วศ.บ., วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า), 

 ปร.ด. (วศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร)์ 
 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 

ทศันยีว์รรณ์  ศรปีระดษิฐ,์ รองศาสตราจารย ์ บธ.บ., ค.บ., วท.ม. (วทิยาการคอมพวิเตอร)์ 

 มหาวทิยาลัยรังสติ 

ธนกฤต  โชตภิาวรศิ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  วศ.บ., วศ.ม. (วศิวกรรมโลหการ), 

 ปร.ด. (นาโนศาสตรแ์ละเทคโนโลย)ี 

 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ธันยธร  ฟองสถติยก์ลุ, อาจารย ์ดร. วศ.บ., M.Eng. (Industrial Engineering), 

Ph.D. (Electrical Engineering and Computer 
Science) Tokyo Metropolitan University 

บญุชยั  วลธีรชพีสวัสดิ,์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  วท.บ., M.S. (Graphic Arts System), 

 วท.ด. (เทคโนโลยทีางภาพ) 

 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ปิยพร  นุรารักษ์, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ วศ.บ., M.Sc. (Electrical Engineering) 

 University of Massachusetts Lowell 

พมิผกา  ประเสรฐิศลิป์, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  วท.บ., วท.ม. (วทิยาการสารสนเทศ), 

Ph.D. (Information Systems and 
 Technology) Claremont Graduate University 
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ภริมย ์ คงเลศิ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ วศ.บ., วศ.ม. (วศิวกรรมคอมพวิเตอร)์ 

 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 
ภมู ิ เจอืศริภิักด,ี ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ B.Eng., M.Sc. (Electromechanical 

 Engineering), M.Sc. (Manufacturing 

 Engineering and Management) 

 The University of Nottingham 

วรัญญา  ปณุณวัฒน์, รองศาสตราจารย ์ดร.  บธ.บ., วท.ม. (เทคโนโลยกีารจัดการระบบ 

 สารสนเทศ), Ph.D. (Information System) 

 University of the West 

วฤษาย ์ ร่มสายหยดุ, รองศาสตราจารย ์ดร.  วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
 มหาวทิยาลัยสยาม 

แววบญุ  แยม้แสงสงัข,์ อาจารย ์ดร.  วท.บ., วท.ม. (เคมปีระยุกต)์, 

 Ph.D. (Environmental Technology) 

 The Joint Graduate School of Energy 

 and Environment 

ศรันย ์ นาคถนอม, อาจารย ์ดร.  วท.บ., วศ.ม. (เทคโนโลยกีารบนัทกึขอ้มูล), 

 ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 เพือ่การศกึษา) มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
 พระจอมเกลา้พระนครเหนอื 

ศรสีทิธิ ์ เจยีรบตุร, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  วศ.บ., ส.บ., วศ.ม. (วศิวกรรมอตุสาหกรรม), 

 Ph.D. (Engineering Science) 

 University of Southampton 

สทิธชิยั  รัชยศโยธนิ, อาจารย ์ดร.  วศ.บ., วศ.ม. (วศิวกรรมเครือ่งกล), 

 M.Sc. (Mechanical and Manufacturing 

 Engineering), Ph.D. (Mechanical Engineering) 

 University of Manchester 

สภุาวด ี ธรีธรรมากร, รองศาสตราจารย ์ดร.  วท.บ., M.Sc. (Packaging), 
 วท.ด. (เทคโนโลยทีางภาพ) 

 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

อทิธเิดช  มลูมั่งม,ี ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ วศ.บ., วศ.ม. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 

 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 
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7. คณาจารยพ์เิศษประจ าสาขาวชิา 
ชตูระกลู  ศริไิพบลูย,์ อาจารย ์ดร. วศ.บ., วศ.ม., วศ.ด. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 

 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  
ณัฏฐพร  พมิพายน, รองศาสตราจารย ์ วท.บ., พบ.ม. (คอมพวิเตอร)์ 

 สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 

อรวรรณ  จติตะกาญจน์, อาจารย ์ วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
 

  นอกจากนี ้ มหาวทิยาลัยไดเ้ชญิคณาจารยแ์ละผูท้รงคณุวฒุจิากสถาบันการศกึษาและหน่วยงานอืน่  
อกีเป็นจ านวนมากมาเป็นกรรมการกลุม่ผลติ/ปรับปรุง และผูร้่วมผลติ/ปรับปรุงเอกสารการสอน ซึง่รายนามของ

ผูท้รงคณุวฒุเิหลา่นี้มปีรากฏในเอกสารการสอนทีท่า่นไดผ้ลติ/ปรับปรุง 

8. หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน* 
  สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเปิดสอน 2 ระดับ คอื 

8.1 ระดบัปรญิญาตร ี2 หลกัสูตร 
 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์ประกอบดว้ย 3 วชิาเอก คอื 
 วชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
 วชิาเอกวทิยาการขอ้มูล 
 วชิาเอกเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม ประกอบดว้ย 2 วชิาเอก คอื 
 วชิาเอกเทคโนโลยวีศิวกรรมการผลติและการจัดการ 
 วชิาเอกเทคโนโลยบีรรจภุัณฑแ์ละการจัดการผลติภัณฑ ์

8.2 ระดบัประกาศนยีบตัร 2 หลกัสูตร 
 หลักสตูรประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ประกอบดว้ย 2 กลุม่วชิา คอื 
 กลุม่วชิาการโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ั่วไป 
 กลุม่วชิาการโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที่ 

 หลักสตูรประกาศนียบัตรเทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหต ุ   * ขอ้มลูอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสารประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 
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  9.  ค าแนะน าในการวางแผนการศกึษา 
 9.1 นักศกึษาทุกคนควรเลอืกศกึษาชดุวชิาตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศกึษาทีร่ะบุตามหลักสตูร

หรือวชิาเอกของตนในแต่ละภาคการศกึษา โดยอาจศกึษาทุกชดุวชิาทีก่ าหนดหรอืจะเลอืกศกึษาเพียงบางชดุวชิาก็ได ้ 
ทัง้นี้ควรเลอืกศกึษาชดุวชิาในหมวดวชิาศกึษาทั่วไป หมวดวชิาเฉพาะ (ชดุวชิาบังคับ) กอ่น แลว้จงึศกึษาหมวดวชิาเฉพาะ 

(ชดุวชิาเลอืก) และหมวดวชิาเลอืกเสรใีนภายหลงั 

 9.2 ชุดวชิาประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการคอมพิวเตอร์ ชุดวชิาประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการขอ้มูล  

ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยวีศิวกรรม

การผลติและการจัดการ และชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยบีรรจภุัณฑแ์ละการจัดการผลติภัณฑ ์นักศกึษา

ตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลักสตูร 

 9.3 นักศกึษาสามารถลงทะเบยีนเรยีนในแต่ละภาคการศกึษาปกตไิดอ้ย่างนอ้ย 1 ชดุวชิา แต่ไม่เกนิ 3 ชดุวชิา 

ส่วนภาคการศกึษาพิเศษใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกนิ 1 ชุดวชิา และชุดวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 
ไมอ่นุญาตใหล้งทะเบยีนเพิม่ได ้
 9.4 การเลอืกแผนการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัก าหนด แบง่ออกเป็น 3 แผนการศกึษา ดงันี ้
  แผนการศึกษา ก1 จดัการศึกษารูปแบบเดิม โดยศึกษาด้วยตนเองและสอบปลายภาค  

(หน่วยที ่1-15) เพือ่ประเมนิผลการเรยีนรูเ้นือ้หาของชดุวชิา  

  แผนการศึกษา ก2 จดัการศึกษาโดยใช้การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
(แบ่งการสอบออกเป็น 2 ส่วน มีการสอบกลางภาคในหน่วยที่ 1-7 และการสอบปลายภาคในหน่วยที่ 8-15)  

เพือ่ประเมนิผลการเรยีนรูเ้นือ้หาของชดุวชิา  

  แผนการศึกษา ก3 จดัการศึกษาแบบกิจกรรมร่วมเรียนรู ้ โดยมีกจิกรรมเสรมิการเรียน  
และใชก้ารสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค (แบ่งการสอบออกเป็น 2 สว่น มกีารสอบกลางภาคในหน่วยที ่1-7 
และการสอบปลายภาคในหน่วยที ่8-15) เพือ่ประเมนิผลการเรยีนรูเ้นือ้หาของชดุวชิา 
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แผน 
การศกึษา 

กจิกรรม 
รว่มเรยีนรู ้ 
(Blended 
Learning) 

สอบ 
กลางภาค 

กจิกรรม 
รว่มเรยีนรู ้ 
(Blended 
Learning) 

สอบ 
ปลายภาค 

สอบ
 ่อม 

แผน ก1 

   

หนว่ยที ่1-15 
คาบสอบที ่1  

เวลา 9.00-12.00 น. 
คาบสอบที ่2  

เวลา 13.30-16.30 น. 

หน่วยที ่
1-15 

แผน ก2 

 

หนว่ยที ่1-7 
คาบสอบที ่1  

เวลา 8.30-10.00 น. 
คาบสอบที ่2  

เวลา 10.30-12.00 น. 
คาบสอบที ่3  

เวลา 13.00-14.30 น. 
คาบสอบที ่4  

เวลา 15.00-16.30 น. 

 

หนว่ยที ่8-15 
คาบสอบที ่1  

เวลา 8.30-10.00 น. 
คาบสอบที ่2  

เวลา 10.30-12.00 น. 
คาบสอบที ่3  

เวลา 13.00-14.30 น. 
คาบสอบที ่4  

เวลา 15.00-16.30 น. 

หน่วยที ่
1-15 

แผน ก3 ขว่งที ่1 
มคีะแนนเก็บ 
20 คะแนน 

หนว่ยที ่1-7 
คาบสอบที ่1  

เวลา 8.30-10.00 น. 
คาบสอบที ่2  

เวลา 10.30-12.00 น. 
คาบสอบที ่3  

เวลา 13.00-14.30 น. 
คาบสอบที ่4  

เวลา 15.00-16.30 น. 

ขว่งที ่2 
มคีะแนนเก็บ 
20 คะแนน 

หนว่ยที ่8-15 
คาบสอบที ่1  

เวลา 8.30-10.00 น. 
คาบสอบที ่2  

เวลา 10.30-12.00 น. 
คาบสอบที ่3  

เวลา 13.00-14.30 น. 
คาบสอบที ่4  

เวลา 15.00-16.30 น. 

หน่วยที ่
1-15 

  
(สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีศ่นูยส์ารสนเทศ โทร. 0 2504 7788) 
 
  ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการลงทะเบยีนเรยีน และการเลอืกแผนการศกึษา 

1) นักศึกษาเลือกแผนการศึกษาของชุดวชิาที่ลงทะเบียนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นแลว้          

จะไมส่ามารถเปลีย่นแผนการศกึษาภายหลงัได ้จนกวา่จะลงทะเบยีนใหมใ่นภาคการศกึษาถัดไป 

2) นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนและเลอืกแผนการศกึษาตามช่วงเวลาทีม่หาวทิยาลยัก าหนด
เท่าน ัน้ หากพน้เวลาที่ก าหนดให เ้ลือกแผนการศึกษาไปแลว้ชุดวิชาที่ลงทะเบียนนั้นจะถูกก าหนดใหเ้ป็น 

แผนการศกึษา ก1 

3) กรณีนกัศกึษาไม่แจง้ความประสงคจ์ะเลอืกแผนการศกึษา ชุดวชิาลงทะเบียนนั้นจะถูก
ก าหนดเป็นแผนการศกึษา ก1 

4) กรณีทีนั่กศกึษาลงทะเบยีนเพิม่ชุดวชิาในช่วงทีพ่น้ระยะเวลาทีก่ าหนดใหเ้ลอืกแผนการศกึษา
ไปแลว้ จะไม่สามารถเลอืกแผนการศกึษาอื่นได้โดยชุดวชิาที่ลงทะเบียนเพิ่มชุดวชิานั้นจะถูกก าหนดใหเ้ป็น
แผนการศกึษา ก1 
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5) นกัศกึษาปกตเิทา่น ัน้จงึจะไดส้ทิธเิลอืกแผนการศกึษา ก2 ส าหรับนักศกึษาลักษณะพเิศษ 

นักศกึษาทีส่อบสนามสอบต่างประเทศ นักศกึษาทีเ่ป็นผูต้อ้งขัง และนักศกึษาหลักสตูรประกาศนียบัตร จะถูกก าหนด 
ใหล้งทะเบยีนเรยีนแผนการศกึษา ก1 เทา่นัน้  

6) ชุดวชิาทีน่กัศกึษามสีทิธเิลอืกแผนการศกึษา ก2 และ ก3 จะเป็นชุดวชิาท ัว่ไป  
(เนน้ทฤษฎเีพยีงอยา่งดยีว) ส าหรับชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ ชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตทิางดา้นภาษา
และเก็บคะแนนทางระบบออนไลน ์และชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีฯ จะถกูก าหนดใหเ้ป็นแผนการศกึษา ก1 เทา่นัน้  

 9.5 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีดก้ าหนดใหน้กัศกึษาแขนงวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์
ตอ้งลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ ตามทีก่ าหนดไวใ้นโครงสรา้งของหลักสตูร 

 9.6 สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีดก้ าหนดใหน้กัศกึษาแขนงวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
ตอ้งลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะแยกตามวชิาเอกดงันี้ 
  9.6.1 วชิาเอกเทคโนโลยีวศิวกรรมการผลติและการจดัการ ตอ้งลงทะเบียนเรียนชุดวชิา      
ทีม่ีการฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะอย่างนอ้ย 2 ชดุวชิา คอื ชุดวชิา 97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลติ และ     

ชดุวชิา 97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติในอตุสาหกรรม (ชดุวชิาบังคับในหมวด

วชิาเฉพาะ) ตามทีก่ าหนดไวใ้นโครงสรา้งของหลักสตูร 

  9.6.2 วชิาเอกเทคโนโลยบีรรจุภณัฑแ์ละการจดัการผลติภณัฑ  ์ตอ้งลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 

ทีม่กีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ จ านวน 2 ชดุวชิา คอื ชดุวชิา 97320 นวัตกรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลติภัณฑ์

และบรรจุภัณฑ์ และชุดวชิา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ (ชุดวชิาบังคับในหมวดวชิาเฉพาะ) ตามที่

ก าหนดไวใ้นโครงสรา้งของหลกัสตูร 
 9.7 ส าหรับนักศกึษาที่ลงทะเบยีนเรียนในชุดวชิาทีม่ีการฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะขอใหต้รวจสอบวันและ 

เวลาทีส่าขาวชิาก าหนดใหม้ีการฝึกปฏิบัตเิสริมทักษะ และเตรียมตัวมาเขา้รับการฝึกปฏิบัตเิสรมิทักษะ รวมทัง้

ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในคูม่อืฝึกปฏบิตัเิสรมิทักษะดว้ยตนเอง 

 9.8 การประเมนิผลชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะและชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีของสาขาวชิาฯ 

จะแบง่การประเมนิผลออกเป็น 2 สว่น คอื ภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิัต ิตอ้งสอบผ่านทัง้ 2 สว่นจงึจะถอืวา่สอบผ่าน 

หากนักศกึษาทา่นใดทีส่อบไม่ผา่นสว่นใดสว่นหนึง่ ขอใหนั้กศกึษาเขา้สอบซอ่มเฉพาะในสว่นนัน้ โดยมหาวทิยาลัย

จะเก็บคะแนนสว่นทีนั่กศกึษาสอบผ่านไวจ้นกวา่นักศกึษาจะสอบผ่านไดท้ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ 

 9.9 ขอให้นกัศกึษาใช้เอกสารหลกัสูตรฉบบันี้เป็นคู่ม ือในการศกึษาตลอดหลกัสูตร กรณี 
ทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนไม่เป็นไปตามแนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษาทีแ่นะน าไว ้ขอใหน้กัศกึษา
วางแผนการศกึษาโดยศกึษาจากโครงสรา้งของหลกัสูตร แนวทางการเปิดสอนชุดวชิาในแตล่ะภาคการศกึษา 
และตรวจสอบตารางสอบมใิหต้รงกนั เนือ่งจากมหาวทิยาลยัอนุญาตใหน้กัศกึษาเขา้สอบไดเ้พยีงชุดวชิา
เดยีวในแตล่ะคาบการสอบ 
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 9.10 หากนักศกึษามีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาในเอกสารการสอนและสือ่การสอน วธิีการศึกษาชุดวชิา 

สามารถขอค าปรกึษาทีส่าขาวชิาฯ ได ้โดยเขยีนจดหมาย โทรศพัท ์โทรสาร e-Mail หรอืกระดานสนทนา ตามทีอ่ยูน่ี ้
  ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

  มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 

  ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลบางพูด   

  อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

  โทรศัพท ์0 2503 4932 หรอื 0 2504 8191 - 3 

  โทรสาร 0 2503 4932 หรอื e-Mail: stoffice@stou.ac.th หรอื 

  กระดานสนทนา http://www.stou.ac.th/forum/display_forum_topics.asp?ForumID=16  

 9.11 หากนักศกึษามปัีญหาเกีย่วกับการลงทะเบยีนเรยีน การเทยีบงานรายวชิา การโอน/การเทยีบแทนชดุวชิา 
การเพิม่/ถอนชดุวชิา การยา้ยสงักัดสาขาวชิา แขนงวชิาและวชิาเอก การเปลีย่นค าน าหนา้ชือ่-ชือ่สกลุ การเปลีย่นทีอ่ยู ่

การขอตอ่อายุสถานภาพนักศกึษา การลาพักการศกึษา การลาออกจากการเป็นนักศกึษา การขอรับใบประเมนิผลการศกึษา

การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศกึษาการขอรับใบรายงานผลการศกึษารวมทัง้การรอ้งเรยีนเรือ่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกับกจิกรรม

การศกึษา เชน่ การสมัครเป็นนักศกึษา การลงทะเบยีนเรยีนและการสอบ สามารถขอค าปรกึษาทีส่ านักทะเบยีนและ

วดัผลได ้โดยเขยีนใบค ารอ้งทัว่ไป (มสธ.11) จดหมาย โทรศพัท ์โทรสาร หรอื e-Mail ตามทีอ่ยูน่ี ้

  ส านักทะเบยีนและวัดผล 

  มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 

  ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลบางพูด 
  อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

  โทรศัพท ์0 2503 3598-9 หรอื 0 2503 3632 หรอื 0 2504 7231-6 หรอื 

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

  ศนูยส์ารสนเทศ (Call Center) โทรศัพท ์0 2504 7788, e-Mail: ic.proffice@stou.ac.th หรอื 

  ศนูยว์ทิยบรกิารและชมุชนสมัพันธ ์มสธ. ทัง้ 11 แห่ง ทั่วประเทศ  

  (ศกึษาจากเว็บไซต ์http://www.stou.ac.th) 

 

หมายเหตุ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งเกีย่วกบัเรือ่งตา่งๆ ขา้งตน้ นักศกึษาสามารถส าเนาแบบฟอรม์ดงักลา่วไดจ้ากคูม่อืนักศกึษา หรอื download     
ไดจ้ากเว็บไซต ์http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp 
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รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ประกอบด้วย 3 วิชาเอก คือ

   วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

    วิชาเอกวิทยาการข้อมูล

    วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
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หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์
Bachelor of Science Program in Computer Science  

ชือ่ปรญิญา 
  ชือ่เต็ม   วทิยาศาสตรบัณฑติ (วทิยาการคอมพวิเตอร์) 

  อักษรย่อ  วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร์) 

  ชือ่เต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Computer Science) 

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Computer Science) 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
  1. ส าเร็จการศกึษาไม่ต ่ากว่ามัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) หรือ

เทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง หรอื 
  2. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญา หรือประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) หรือเทยีบเท่าในสาขาวชิา

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสือ่สาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส ์จากสถาบัน 

อดุมศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลยัรับรอง หรอื 
  3. ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ที่ไม่ใช่

สาขาวชิาคอมพวิเตอร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารสือ่สาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์
จากสถาบนัอดุมศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลัยรับรอง หรอื 
  4. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญาบรหิารธรุกจิ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ จากสถาบนัวทิยาลยัชมุชน หรอื 

  5. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่ ในสาขาวชิาคอมพวิเตอร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เทคโนโลยกีารสือ่สาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์จากสถาบนัอดุมศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลยัรับรอง หรอื 

  6. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่ ทีไ่มใ่ชส่าขาวชิาคอมพวิเตอร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เทคโนโลยกีารสือ่สาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์จากสถาบนัอดุมศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลยัรับรอง 
 

หมายเหต ุ ผูม้ีคุณสมบัติตามขอ้ 1 - 6 ตอ้งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของ   
มหาวทิยาลยัเนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี 
   บุคคลซึง่เคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤตเิสือ่มเสยีจะกลับเขา้ศกึษาใหม่ได ้  
เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพจิารณาเห็นสมควรใหเ้ขา้ศกึษา เมือ่พน้ก าหนด 5 ปี นับแตว่ันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษา หรือ  
เป็นนักศกึษาโครงการความรว่มมอืในการจัดการศกึษาใหพ้จิารณาเป็นรายกรณี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Computer Science
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

1. ส าเร็จการศกึษาไม่ต า่กวา่มัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่ 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสูตร ชุดวชิา หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป      5  30 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ     15       90 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี      1   6 

  รวมตลอดหลกัสูตรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่     21      126 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสูตร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 
   10103  ทักษะชวีติ 

   10111  ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

   10131  สงัคมมนุษย ์

   10141  วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151  ไทยศกึษา 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา (90 หนว่ยกติ) 
   วชิาแกน 2 ชุดวชิา 
   96102  คณิตศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

   99203  คณิตศาสตรส์ าหรับวทิยาการคอมพวิเตอร ์

   วชิาเฉพาะดา้น 13 ชุดวชิาโดยเลอืกจากวชิาเอกใดวชิาเอกหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
1) วชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร ์

  บงัคบั 9 ชุดวชิา 
  96304  การสือ่สารขอ้มูลและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

  96408  การจัดการระบบฐานขอ้มูล** 

  96414  การโปรแกรมคอมพวิเตอร์** 
  99301  เทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บและการประยุกต์ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
หมายเหต ุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสาร 
       ประชาสัมพันธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลัย 
  ** เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัต ิ
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  99314 โครงสรา้งขอ้มูลและขัน้ตอนวธิี 

  99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิัตกิาร 
  99316 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวัตถุ 

  99420 การโปรแกรมเว็บ* 

  99429 ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการคอมพวิเตอร*์* 

  เลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  99201 วทิยาศาสตรส์ าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

  99205 หลักวทิยาการขอ้มูลและการแสดงผลดว้ยแผนภาพ 

  99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย 

  99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร์ 
  99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม 

  99414 เทคโนโลยมีัลตมิเีดยี 

  99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

  99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรูข้องเครือ่ง* 

  และเลอืกอกี 2 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ตอ่ไปนี ้
  กลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยุกต ์

  99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

  99421 การโปรแกรมเชงิวัตถุ* 
  กลุม่วชิาเว็บและโมบายเทคโนโลย ี

  99319 การออกแบบสว่นปฏสิมัพันธบ์นเว็บและโมบาย 

  99422 การโปรแกรมประยุกตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที*่ 

2) วชิาเอกวทิยาการขอ้มูล 
  บงัคบั 13 ชุดวชิา 
  96304 การสือ่สารขอ้มูลและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 

  96408 การจัดการระบบฐานขอ้มูล* 

  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์* 

  96415 ระบบธุรกจิอัจฉรยิะ 
  99204 สถติสิ าหรับวทิยาการขอ้มูล 

  99205 หลักวทิยาการขอ้มูลและการแสดงผลดว้ยแผนภาพ 

  99314 โครงสรา้งขอ้มูลและขัน้ตอนวธิี 

  99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิัตกิาร 
 
 
 
 
 

  
 หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ 
 ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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 99322 องคก์รดจิทิัลและการบรหิารจัดการ 

 99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรับวทิยาการขอ้มูล* 
 99423 ขอ้มูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ 

 99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรูข้องเครือ่ง* 

 99425 ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการขอ้มูล** 

3) วชิาเอกเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
 บงัคบั 7 ชุดวชิา 
 96304 การสือ่สารขอ้มูลและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 

 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 96408 การจัดการระบบฐานขอ้มูล* 
 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์* 

 99202 การวเิคราะหข์อ้มูล 

 99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิัตกิาร 

 99409 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร** 

 เลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้

 96412 การบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 99201 วทิยาศาสตรส์ าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
 99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บและการประยุกต์ 

 99314 โครงสรา้งขอ้มูลและขัน้ตอนวธิี 

 99321 การประยุกตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส าหรับผูส้งูอายุ 

 99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร์ 

 99414 เทคโนโลยมีัลตมิเีดยี 

 และเลอืกอกี 4 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ตอ่ไปนี ้
 กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร 

 99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย 

 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม 
 99412 หลักการและการบรหิารเครอืขา่ย* 

 99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ 
 ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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  กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 

  96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละการควบคมุภายใน 
  96415 ระบบธุรกจิอัจฉรยิะ 

  99311 ระบบส านักงานอัตโนมัตแิละพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส*์ 

  99322 องคก์รดจิทิัลและการบรหิารจัดการ 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดับประกาศนียบัตร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

2. ส าเร็จการศกึษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยกีารสือ่สาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์หรอือนุปรญิญาบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ธรุกจิ จากสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป      3      18 
  ข. หมวดวชิาเฉพาะ     10      60 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี      1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่     14      84 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 
   10121 อารยธรรมมนุษย ์

   10131 สงัคมมนุษย ์

   10151 ไทยศกึษา 
  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 
   วชิาแกน 2 ชุดวชิา 
   96102 คณิตศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

   99203 คณิตศาสตรส์ าหรับวทิยาการคอมพวิเตอร ์

   วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิาโดยเลอืกจากวชิาเอกใดวชิาเอกหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
1) วชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร ์

  บงัคบั 6 ชุดวชิา 
  96408 การจัดการระบบฐานขอ้มูล* 
  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์* 

  99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บและการประยุกต์ 

  99316 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวัตถุ 

 

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ 
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  99420 การโปรแกรมเว็บ* 

  99429 ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการคอมพวิเตอร*์* 
   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ตอ่ไปนี ้
   กลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยุกต ์

   99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

   99421 การโปรแกรมเชงิวัตถ*ุ 

   กลุม่วชิาเว็บและโมบายเทคโนโลย ี

   99319 การออกแบบสว่นปฏสิมัพันธบ์นเว็บและโมบาย 

   99422 การโปรแกรมประยุกตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที*่ 

2) วชิาเอกวทิยาการขอ้มูล 
  บงัคบั 8 ชุดวชิา 
  96408 การจัดการระบบฐานขอ้มูล* 

  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์* 

  99204 สถติสิ าหรับวทิยาการขอ้มูล 

  99205 หลักวทิยาการขอ้มูลและการแสดงผลดว้ยแผนภาพ 

  99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรับวทิยาการขอ้มูล* 

  99423 ขอ้มูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ 

  99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรูข้องเครือ่ง* 
  99425 ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการขอ้มูล** 

3) วชิาเอกเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
  บงัคบั 4 ชุดวชิา 
  96408 การจัดการระบบฐานขอ้มูล* 

  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์* 

  99202 การวเิคราะหข์อ้มูล 

  99409 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร** 

   และเลอืก 4 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ตอ่ไปนี ้
   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร 
   99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย 

   99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม 

   99412 หลักการและการบรหิารเครอืขา่ย* 

   99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ 
 ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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   กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 

   96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละการควบคมุภายใน 
   96415 ระบบธุรกจิอัจฉรยิะ 

   99311 ระบบส านักงานอัตโนมัตแิละพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์

   99322 องคก์รดจิทิัลและการบรหิารจัดการ 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดับประกาศนียบัตร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

3. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญา หรอื ปวส. หรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิชส่าขาวชิาคอมพวิเตอร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เทคโนโลยกีารสือ่สาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป      3     18 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ     13     78 
  ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี      1      6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่     17    102 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 
   10121 อารยธรรมมนุษย ์

   10131 สงัคมมนุษย ์

   10151 ไทยศกึษา 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา (78 หนว่ยกติ)  
   วชิาแกน 2 ชุดวชิา 
   96102 คณิตศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

   99203 คณิตศาสตรส์ าหรับวทิยาการคอมพวิเตอร ์

   วชิาเฉพาะดา้น 11 ชุดวชิาโดยเลอืกจากวชิาเอกใดวชิาเอกหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
1) วชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร ์

  บงัคบั 9 ชุดวชิา 
   96304 การสือ่สารขอ้มูลและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 

   96408 การจัดการระบบฐานขอ้มูล* 
   96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์* 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ 
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   99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บและการประยุกต์ 

   99314 โครงสรา้งขอ้มูลและขัน้ตอนวธิี 
   99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิัตกิาร 

   99316 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวัตถุ 

   99420 การโปรแกรมเว็บ* 

   99429 ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการคอมพวิเตอร*์* 

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ตอ่ไปนี ้
   กลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยุกต ์

   99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

   99421 การโปรแกรมเชงิวัตถ*ุ 
   กลุม่วชิาเว็บและโมบายเทคโนโลย ี

   99319 การออกแบบสว่นปฏสิมัพันธบ์นเว็บและโมบาย 

   99422 การโปรแกรมประยุกตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที*่ 

2) วชิาเอกวทิยาการขอ้มูล 
  บงัคบั 11 ชุดวชิา 
  96408 การจัดการระบบฐานขอ้มูล* 

  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์* 

  96415 ระบบธุรกจิอัจฉรยิะ 
  99204 สถติสิ าหรับวทิยาการขอ้มูล 

  99205 หลักวทิยาการขอ้มูลและการแสดงผลดว้ยแผนภาพ 

  99314 โครงสรา้งขอ้มูลและขัน้ตอนวธิี 

  99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิัตกิาร 

  99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรับวทิยาการขอ้มูล* 

  99423 ขอ้มูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ 

  99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรูข้องเครือ่ง* 

  99425 ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการขอ้มูล** 

3) วชิาเอกเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
  บงัคบั 7 ชุดวชิา 

   96304 การสือ่สารขอ้มูลและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 

   96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

   96408 การจัดการระบบฐานขอ้มูล* 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ 
 ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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   96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์* 

   99202 การวเิคราะหข์อ้มูล 
   99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิัตกิาร 

   99409 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร** 

   และเลอืก 4 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ตอ่ไปนี ้
   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร 

   99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย 

   99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม 

   99412 หลักการและการบรหิารเครอืขา่ย* 

   99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
   กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 

   96404 ตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละการควบคมุภายใน 

   96415 ระบบธุรกจิอัจฉรยิะ 

   99311 ระบบส านักงานอัตโนมัตแิละพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส*์ 

   99322 องคก์รดจิทิัลและการบรหิารจัดการ 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดับประกาศนียบัตร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

4. ส าเร็จการศกึษาปริญญาชัน้ใดชัน้หนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยกีารสือ่สาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์ 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป  1   6 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ    10  60 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี  1   6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่    12  72 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   10151 ไทยศกึษา 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 
   วชิาแกน 2 ชุดวชิา 
   96102 คณิตศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

   99203 คณิตศาสตรส์ าหรับวทิยาการคอมพวิเตอร ์

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ 
 ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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   วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิาโดยเลอืกจากวชิาเอกใดวชิาเอกหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1) วชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร ์
  บงัคบั 6 ชุดวชิา 
  96408 การจัดการระบบฐานขอ้มูล* 

  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์* 

  99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บและการประยุกต์ 

  99316 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวัตถุ 

  99420 การโปรแกรมเว็บ* 

  99429 ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการคอมพวิเตอร*์* 

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ตอ่ไปนี ้
   กลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยุกต ์

   99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

   99421 การโปรแกรมเชงิวัตถ*ุ 

   กลุม่วชิาเว็บและโมบายเทคโนโลย ี

   99319 การออกแบบสว่นปฏสิมัพันธบ์นเว็บและโมบาย 

   99422 การโปรแกรมประยุกตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที*่ 

2) วชิาเอกวทิยาการขอ้มูล 
  บงัคบั 8 ชุดวชิา 
  96408 การจัดการระบบฐานขอ้มูล* 

  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์* 

  99204 สถติสิ าหรับวทิยาการขอ้มูล 

  99205 หลักวทิยาการขอ้มูลและการแสดงผลดว้ยแผนภาพ 

  99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรับวทิยาการขอ้มูล* 

  99423 ขอ้มูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ 

  99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรูข้องเครือ่ง* 

  99425 ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการขอ้มูล** 

3) วชิาเอกเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
  บงัคบั 4 ชุดวชิา 
  96408 การจัดการระบบฐานขอ้มูล* 

  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์* 

  99202 การวเิคราะหข์อ้มูล 

  99409 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร** 

 

 

 
 
 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ 
 ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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   และเลอืก 4 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ตอ่ไปนี ้
   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร 
   99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย 

   99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม 

   99412 หลักการและการบรหิารเครอืขา่ย* 

   99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

   กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 

   96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละการควบคมุภายใน 

   96415 ระบบธุรกจิอัจฉรยิะ 

   99311 ระบบส านักงานอัตโนมัตแิละพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์
   99322 องคก์รดจิทิัลและการบรหิารจัดการ 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร  

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

5. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิชส่าขาวชิาคอมพวิเตอร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เทคโนโลยกีารสือ่สาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์ 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป  1   6 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ    13  78 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี  1   6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่    15  90 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   10151 ไทยศกึษา 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา (78 หนว่ยกติ)  
   วชิาแกน 2 ชุดวชิา 
   96102 คณิตศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

   99203  คณิตศาสตรส์ าหรับวทิยาการคอมพวิเตอร ์
 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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   วชิาเฉพาะดา้น 11 ชุดวชิาโดยเลอืกจากวชิาเอกใดวชิาเอกหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1) วชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร ์
  บงัคบั 9 ชุดวชิา 

   96304 การสือ่สารขอ้มูลและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 

   96408 การจัดการระบบฐานขอ้มูล* 

   96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์* 

   99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บและการประยุกต์ 

   99314 โครงสรา้งขอ้มูลและขัน้ตอนวธิี 

   99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิัตกิาร 

   99316 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวัตถุ 
   99420 การโปรแกรมเว็บ* 

   99429 ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการคอมพวิเตอร*์* 

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ตอ่ไปนี ้
   กลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยุกต ์

   99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

   99421 การโปรแกรมเชงิวัตถ*ุ 

   กลุม่วชิาเว็บและโมบายเทคโนโลย ี

   99319 การออกแบบสว่นปฏสิมัพันธบ์นเว็บและโมบาย 
   99422 การโปรแกรมประยุกตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที*่ 

2) วชิาเอกวทิยาการขอ้มูล 
  บงัคบั 11 ชุดวชิา 
  96408 การจัดการระบบฐานขอ้มูล* 

  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์* 

  96415 ระบบธุรกจิอัจฉรยิะ 

  99204 สถติสิ าหรับวทิยาการขอ้มูล 

  99205 หลักวทิยาการขอ้มูลและการแสดงผลดว้ยแผนภาพ 

  99314 โครงสรา้งขอ้มูลและขัน้ตอนวธิี 
  99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิัตกิาร 

  99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรับวทิยาการขอ้มูล* 

  99423 ขอ้มูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ 

  99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรูข้องเครือ่ง* 

  99425 ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการขอ้มูล** 

 

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ 
 ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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3) วชิาเอกเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

  บงัคบั 7 ชุดวชิา 
   96304 การสือ่สารขอ้มูลและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 

   96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

   96408 การจัดการระบบฐานขอ้มูล* 

   96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์* 

   99202 การวเิคราะหข์อ้มูล 

   99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิัตกิาร 

   99409 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร** 

   และเลอืก 4 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ตอ่ไปนี ้
   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร 

   99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย 

   99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม 

   99412 หลักการและการบรหิารเครอืขา่ย* 

   99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

   กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 

   96404 ตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละการควบคมุภายใน 

   96415 ระบบธุรกจิอัจฉรยิะ 
   99311 ระบบส านักงานอัตโนมัตแิละพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส*์ 

   99322 องคก์รดจิทิัลและการบรหิารจัดการ 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร  

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ 
 ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

1. ส าเร็จการศกึษาไมต่ า่กวา่มัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่ 

วชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร ์

 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
 ปี 
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10103 ทักษะชวีติ 1 ตน้   
  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ     
   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     
  10151 ไทยศกึษา     

 ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์  ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์
  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ   10151 ไทยศกึษา 
   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ 
  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา       วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

2 ตน้ 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์ 2 ตน้ 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์ 
  99314 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี   99314 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี
  99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์   99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์
   และระบบปฏบัิตกิาร    และระบบปฏบัิตกิาร 

 ปลาย 96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู*  ปลาย 96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู* 
  99203 คณติศาสตรส์ าหรับ   99203 คณติศาสตรส์ าหรับ 
   วทิยาการคอมพวิเตอร ์    วทิยาการคอมพวิเตอร ์
  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  99201 วทิยาศาสตรส์ าหรับเทคโนโลย ี   99201 วทิยาศาสตรส์ าหรับเทคโนโลย ี
   สารสนเทศและการสือ่สาร    สารสนเทศและการสือ่สาร 
  99410 การจัดการและการออกแบบ   99410 การจัดการและการออกแบบ 
   ระบบโทรคมนาคม    ระบบโทรคมนาคม 

  99414 เทคโนโลยมีัลตมิเีดยี   99414 เทคโนโลยมีัลตมิเีดยี 
  99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละ   99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละ 
   การเรยีนรูข้องเครือ่ง    การเรยีนรูข้องเครือ่ง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัต ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
 ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 96304 การสือ่สารขอ้มลูและระบบ 3 ตน้ 96304 การสือ่สารขอ้มลูและระบบ 
   เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์    เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
  99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บ   99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บ 
   และการประยกุต*์    และการประยกุต*์ 
  99420 การโปรแกรมเว็บ**   99420 การโปรแกรมเว็บ** 
  กลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์   กลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์
  99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์   99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์

 ปลาย 99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บ  ปลาย 99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บ 
   และการประยกุต*์**    และการประยกุต*์** 
  99316 การวเิคราะหแ์ละออกแบบ   99316 การวเิคราะหแ์ละออกแบบ 
   ระบบเชงิวัตถุ    ระบบเชงิวัตถุ 
  กลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์   กลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์
  99421 การโปรแกรมเชงิวัตถ*ุ*   99421 การโปรแกรมเชงิวัตถ*ุ* 
  กลุม่วชิาเว็บและโมบายเทคโนโลย ี   กลุม่วชิาเว็บและโมบายเทคโนโลย ี
  99319 การออกแบบสว่นปฏสิัมพันธ ์   99319 การออกแบบสว่นปฏสิัมพันธ ์
   บนเว็บและโมบาย    บนเว็บและโมบาย 
  99422 การโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์   99422 การโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์ 
   เคลือ่นที ่    เคลือ่นที ่

4 ตน้ 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 4 ตน้ 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 
  99429 ประสบการณ์วชิาชพี   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 
   วทิยาการคอมพวิเตอร ์    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  99205 หลักวทิยาการขอ้มลูและ   99205 หลักวทิยาการขอ้มลูและ 
   การแสดงผลดว้ยแผนภาพ    การแสดงผลดว้ยแผนภาพ 
  99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย   99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย 

  99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย   99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย 
   ในระบบคอมพวิเตอร ์    ในระบบคอมพวิเตอร ์
  99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์   99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์

 ปลาย    ปลาย 10103 ทักษะชวีติ 
      99429 ประสบการณ์วชิาชพี 
       วทิยาการคอมพวิเตอร ์
      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    

 

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาส าหรับกลุม่วชิาเว็บและโมบายเทคโนโลยีเทา่นัน้ 
  ** เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัต ิ
  *** เป็นชดุวชิาส าหรับกลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุตเ์ทา่นัน้ 
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วชิาเอกวทิยาการขอ้มูล 
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี 
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10103 ทักษะชวีติ 1 ตน้   
  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ     
   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     
  10151 ไทยศกึษา     

 ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์  ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์

  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ   10151 ไทยศกึษา 
   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ 
  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา       วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

2 ตน้ 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์ 2 ตน้ 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์ 
  99204 สถติสิ าหรับวทิยาการขอ้มลู   99204 สถติสิ าหรับวทิยาการขอ้มลู 
  99205 หลักวทิยาการขอ้มลูและ   99205 หลักวทิยาการขอ้มลูและ 
   การแสดงผลดว้ยแผนภาพ    การแสดงผลดว้ยแผนภาพ 

 ปลาย 96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู*  ปลาย 96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู* 
  99203 คณติศาสตรส์ าหรับ   99203 คณติศาสตรส์ าหรับ 
   วทิยาการคอมพวิเตอร ์    วทิยาการคอมพวิเตอร ์
  99322 องคก์รดจิทิัลและการบรหิารจัดการ   99322 องคก์รดจิทิัลและการบรหิารจัดการ 

3 ตน้ 96304 การสือ่สารขอ้มลูและระบบ 3 ตน้ 96304 การสือ่สารขอ้มลูและระบบ 
   เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์    เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
  96415 ระบบธุรกจิอัจฉรยิะ   96415 ระบบธุรกจิอัจฉรยิะ 
  99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์   99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
   ส าหรับวทิยาการขอ้มลู*    ส าหรับวทิยาการขอ้มลู* 

 ปลาย 99314 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี  ปลาย 99314 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี
  99423 ขอ้มลูขนาดใหญแ่ละการประยกุต ์   99423 ขอ้มลูขนาดใหญแ่ละการประยกุต ์
  99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรู ้   99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรู ้

   ของเครือ่ง    ของเครือ่ง 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัต ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

4 ตน้ 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 4 ตน้ 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 
  99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์   99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์
   และระบบปฏบัิตกิาร    และระบบปฏบัิตกิาร 
  99425 ประสบการณ์วชิาชพี   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    
   วทิยาการขอ้มลู     

 ปลาย    ปลาย 10103 ทักษะชวีติ 
      10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

       สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
      99425 ประสบการณ์วชิาชพี 
       วทิยาการขอ้มลู 

 

วชิาเอกเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10103 ทักษะชวีติ 1 ตน้   
  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ     
   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     
  10151 ไทยศกึษา     

 ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์  ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์
  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ   10151 ไทยศกึษา 
   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ 
  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา       วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

2 ตน้ 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 2 ตน้ 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 
  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์   96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์ 
  99202 การวเิคราะหข์อ้มลู   99202 การวเิคราะหข์อ้มลู 

 ปลาย 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ  ปลาย 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู*   96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู* 
  99203 คณติศาสตรส์ าหรับ   99203 คณติศาสตรส์ าหรับ 
   วทิยาการคอมพวิเตอร ์    วทิยาการคอมพวิเตอร ์

 

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
 ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 96304 การสือ่สารขอ้มลูและระบบ 3 ตน้ 96304 การสือ่สารขอ้มลูและระบบ 
   เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์    เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  96411 ระบบสารสนเทศและ   96411 ระบบสารสนเทศและ 
   การจัดการความรู ้    การจัดการความรู ้
  96412 การบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลย ี   96412 การบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลย ี
   สารสนเทศ    สารสนเทศ 
  99314 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี   99314 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี
  99321 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ   99321 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
   และการสือ่สารส าหรับผูส้งูอายุ    และการสือ่สารส าหรับผูส้งูอายุ 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร 
  99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย   99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ   กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 
  99311 ระบบส านักงานอัตโนมัตแิละ   99311 ระบบส านักงานอัตโนมัตแิละ 
   พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส*์    พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส*์ 

 ปลาย - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา     ปลาย - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  99201 วทิยาศาสตรส์ าหรับเทคโนโลย ี   99201 วทิยาศาสตรส์ าหรับเทคโนโลย ี
   สารสนเทศและการสือ่สาร    สารสนเทศและการสือ่สาร 
  99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บ   99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บ 
   และการประยกุต ์    และการประยกุต ์
  99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย   99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย 
   ในระบบคอมพวิเตอร ์    ในระบบคอมพวิเตอร ์
  99414 เทคโนโลยมีัลตมิเีดยี   99414 เทคโนโลยมีัลตมิเีดยี 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร 
  99410 การจัดการและการออกแบบ   99410 การจัดการและการออกแบบ 
   ระบบโทรคมนาคม    ระบบโทรคมนาคม 
  99412 หลักการและการบรหิารเครอืขา่ย*   99412 หลักการและการบรหิารเครอืขา่ย* 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ   กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 
  96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอร ์   96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอร ์
   และการควบคมุภายใน    และการควบคมุภายใน 
  99322 องคก์รดจิทิัลและการบรหิารจัดการ   99322 องคก์รดจิทิัลและการบรหิารจัดการ 

 
 

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

4 ตน้ 99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์ 4 ตน้ 99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์
   และระบบปฏบัิตกิาร    และระบบปฏบัิตกิาร 
  99409 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    
   สารสนเทศและการสือ่สาร   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร   99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์
  99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์   กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ   96415 ระบบธุรกจิอัจฉรยิะ 
  96415 ระบบธุรกจิอัจฉรยิะ     

 ปลาย    ปลาย 10103 ทักษะชวีติ 
      10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 
       สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
      99409 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี
       สารสนเทศและการสือ่สาร 

 

2. ส าเร็จการศกึษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยกีารสือ่สาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์หรอือนุปรญิญาบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 
จากสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 

วชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร ์
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี 
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   
  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ     
   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี     
  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์     

 ปลาย 96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู*  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

  99203 คณติศาสตรส์ าหรับ   96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ 
   วทิยาการคอมพวิเตอร ์    วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา      96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู* 

 

 
 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัต ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
 ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 2 ตน้ 10131 สังคมมนุษย ์
  99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บ   96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์ 
   และการประยกุต ์   99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บ 
  99420 การโปรแกรมเว็บ*    และการประยกุต ์

 ปลาย 99316 การวเิคราะหแ์ละออกแบบ  ปลาย 99203 คณติศาสตรส์ าหรับ 
   ระบบเชงิวัตถุ    วทิยาการคอมพวิเตอร ์
  10131 สังคมมนุษย*์   99316 การวเิคราะหแ์ละออกแบบ 

  กลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์    ระบบเชงิวัตถุ 
  99421 การโปรแกรมเชงิวัตถ*ุ*   กลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์
  กลุม่วชิาเว็บและโมบายเทคโนโลย ี   99421 การโปรแกรมเชงิวัตถ*ุ* 
  99319 การออกแบบสว่นปฏสิัมพันธ ์   กลุม่วชิาเว็บและโมบายเทคโนโลย ี
   บนเว็บและโมบาย   99319 การออกแบบสว่นปฏสิัมพันธ ์
  99422 การโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์    บนเว็บและโมบาย 
   เคลือ่นที*่*     

3 ตน้ 10131 สังคมมนุษย*์** 3 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย*์** 
  99429 ประสบการณ์วชิาชพี   99420 การโปรแกรมเว็บ** 
   วทิยาการคอมพวิเตอร ์   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    
  กลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์   กลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์

 99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์   99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์

ปลาย  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย*์ 
      99429 ประสบการณ์วชิาชพี 
       วทิยาการคอมพวิเตอร ์
     กลุม่วชิาเว็บและโมบายเทคโนโลย ี
      99422 การโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์ 
       เคลือ่นที*่* 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาส าหรับกลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยุกตเ์ทา่นัน้ 

** เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัต ิ
*** เป็นชดุวชิาส าหรับกลุม่วชิาเว็บและโมบายเทคโนโลยีเทา่นัน้ 
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วชิาเอกวทิยาการขอ้มูล 

 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี 
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10131 สังคมมนุษย ์ 1 ตน้   
  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ     
   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี     
  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์     

 ปลาย 10151 ไทยศกึษา  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

  96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู*   96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ 
  99203 คณติศาสตรส์ าหรับ    วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
   วทิยาการคอมพวิเตอร ์   96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู* 

2 ตน้ 99204 สถติสิ าหรับวทิยาการขอ้มลู 2 ตน้ 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์ 
  99205 หลักวทิยาการขอ้มลูและ   99204 สถติสิ าหรับวทิยาการขอ้มลู 
   การแสดงผลดว้ยแผนภาพ   99205 หลักวทิยาการขอ้มลูและ 
  99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์    การแสดงผลดว้ยแผนภาพ 
   ส าหรับวทิยาการขอ้มลู*     

 ปลาย 99423 ขอ้มลูขนาดใหญแ่ละการประยกุต ์  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์
  99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรู ้   99203 คณติศาสตรส์ าหรับ 
   ของเครือ่ง    วทิยาการคอมพวิเตอร ์
  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา      99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรู ้
       ของเครือ่ง 

3 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 3 ตน้ 10131 สังคมมนุษย ์
  99425 ประสบการณ์วชิาชพี   99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
   วทิยาการขอ้มลู    ส าหรับวทิยาการขอ้มลู* 
      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    

 ปลาย    ปลาย 99423 ขอ้มลูขนาดใหญแ่ละการประยกุต ์
      99425 ประสบการณ์วชิาชพี 
       วทิยาการขอ้มลู 
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วชิาเอกเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี 
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   
  10151 ไทยศกึษา     
  99202 การวเิคราะหข์อ้มลู     

 ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์
  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ   10151 ไทยศกึษา 

   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ 
  96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู*    วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

2 ตน้ 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์ 2 ตน้ 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์ 
  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา      99202 การวเิคราะหข์อ้มลู 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร 
  99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย   99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ   กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 
  96415 ระบบธุรกจิอัจฉรยิะ   96415 ระบบธุรกจิอัจฉรยิะ 

 ปลาย 99203 คณติศาสตรส์ าหรับ  ปลาย 99203 คณติศาสตรศ์าสตรส์ าหรับ 
   วทิยาการคอมพวิเตอร ์    วทิยาการคอมพวิเตอร ์
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร 
  99410 การจัดการและการออกแบบ   99410 การจัดการและการออกแบบ 
   ระบบโทรคมนาคม    ระบบโทรคมนาคม 
  99412 หลักการและการบรหิารเครอืขา่ย*   99412 หลักการและการบรหิารเครอืขา่ย* 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ   กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 
  96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอร ์   96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอร ์
   และการควบคมุภายใน    และการควบคมุภายใน 
  99322 องคก์รดจิทิัลและการบรหิารจัดการ   99322 องคก์รดจิทิัลและการบรหิารจัดการ 
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี 
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 99409 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี 3 ตน้ 96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู 
   สารสนเทศและการสือ่สาร   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร 
  99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์   99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์
  กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ   กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 
  99311 ระบบส านักงานอัตโนมัตแิละ   99311 ระบบส านักงานอัตโนมัตแิละ 
   พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส*์    พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส*์ 

 ปลาย    ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์
      99409 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี
       สารสนเทศและการสือ่สาร 

 

3. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญา หรอื ปวส. หรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิชส่าขาวชิาคอมพวิเตอร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เทคโนโลยกีารสือ่สาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์

วชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร ์
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี 
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   
  10151 ไทยศกึษา     
  99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์     
   และระบบปฏบัิตกิาร     

 ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์  ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์
  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ   96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ 
   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี    วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
  96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู*   96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู* 

2 ตน้ 96304 การสือ่สารขอ้มลูและระบบ 2 ตน้ 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์ 

   เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์   99314 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี
  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์   99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์
  99314 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี    และระบบปฏบัิตกิาร 
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี 
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 99203 คณติศาสตรส์ าหรับ 2 ปลาย 99203 คณติศาสตรส์ าหรับ 
   วทิยาการคอมพวิเตอร ์    วทิยาการคอมพวิเตอร ์
  99316 การวเิคราะหแ์ละออกแบบ   99316 การวเิคราะหแ์ละออกแบบ 
   ระบบเชงิวัตถุ    ระบบเชงิวัตถุ 
  กลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์   กลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์
  99421 การโปรแกรมเชงิวัตถ*ุ   99421 การโปรแกรมเชงิวัตถ*ุ 
  กลุม่วชิาเว็บและโมบายเทคโนโลย ี   กลุม่วชิาเว็บและโมบายเทคโนโลย ี
  99319 การออกแบบสว่นปฏสิัมพันธ ์   99319 การออกแบบสว่นปฏสิัมพันธ ์
   บนเว็บและโมบาย    บนเว็บและโมบาย 

3 ตน้ 99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บ 3 ตน้ 96304 การสือ่สารขอ้มลูและระบบ 
   และการประยกุต ์    เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
  99420 การโปรแกรมเว็บ*   99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บ 
  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา       และการประยกุต ์

     99420 การโปรแกรมเว็บ* 

ปลาย 99429 ประสบการณ์วชิาชพี ปลาย 10151 ไทยศกึษา 
   วทิยาการคอมพวิเตอร ์   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    
  กลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์   กลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์
  99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์   99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์
  กลุม่วชิาเว็บและโมบายเทคโนโลย ี   กลุม่วชิาเว็บและโมบายเทคโนโลย ี
  99422 การโปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณ ์   99422 การโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์ 
   เคลือ่นที*่    เคลือ่นที*่ 

4 ตน้   4 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์
      99429 ประสบการณ์วชิาชพี 
       วทิยาการคอมพวิเตอร ์
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วชิาเอกวทิยาการขอ้มูล 

 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี 
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   
  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์     
  99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์     
   และระบบปฏบัิตกิาร     

 ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์  ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์

  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ   96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ 
   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี    วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
  96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู*   96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู* 

2 ตน้ 96415 ระบบธุรกจิอัจฉรยิะ 2 ตน้ 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์ 
  99205 หลักวทิยาการขอ้มลูและ   96415 ระบบธุรกจิอัจฉรยิะ 
   การแสดงผลดว้ยแผนภาพ   99205 หลักวทิยาการขอ้มลูและ 
  99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์    การแสดงผลดว้ยแผนภาพ 
   ส าหรับวทิยาการขอ้มลู*     

 ปลาย 99203 คณติศาสตรส์ าหรับ  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์
   วทิยาการคอมพวิเตอร ์   99203 คณติศาสตรส์ าหรับ 
  99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรู ้    วทิยาการคอมพวิเตอร ์
   ของเครือ่ง   99314 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี
  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา        

3 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 3 ตน้ 99204 สถติสิ าหรับวทิยาการขอ้มลู 
  99204 สถติสิ าหรับวทิยาการขอ้มลู   99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
  99314 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี    ส าหรับวทิยาการขอ้มลู* 
      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    

 ปลาย 99423 ขอ้มลูขนาดใหญแ่ละการประยกุต ์  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 
  99425 ประสบการณ์วชิาชพี   99423 ขอ้มลูขนาดใหญแ่ละการประยกุต ์
   วทิยาการขอ้มลู   99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรู ้
       ของเครือ่ง 

4 ตน้   4 ตน้ 99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์
       และระบบปฏบัิตกิาร 
      99425 ประสบการณ์วชิาชพี 
       วทิยาการขอ้มลู 
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วชิาเอกเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
 ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   
  10151 ไทยศกึษา     
  99202 การวเิคราะหข์อ้มลู     

 ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์
  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ   10151 ไทยศกึษา 

   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ 
  96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู*    วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

2 ตน้ 96304 การสือ่สารขอ้มลูและระบบ 2 ตน้ 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์ 
   เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์   99202 การวเิคราะหข์อ้มลู 
  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร   99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย 
  99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย   กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ   96415 ระบบธุรกจิอัจฉรยิะ 
  96415 ระบบธุรกจิอัจฉรยิะ     

 ปลาย 99203 คณติศาสตรส์ าหรับ  ปลาย 99203 คณติศาสตรส์ าหรับ 
   วทิยาการคอมพวิเตอร ์    วทิยาการคอมพวิเตอร ์
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร 
  99410 การจัดการและการออกแบบ   99410 การจัดการและการออกแบบ 
   ระบบโทรคมนาคม    ระบบโทรคมนาคม 
  99412 หลักการและการบรหิารเครอืข่าย   99412 หลักการและการบรหิารเครอืข่าย 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ   กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 
  96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอร ์   96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอร ์
   และการควบคมุภายใน    และการควบคมุภายใน 
  99322 องคก์รดจิทิัลและการบรหิารจัดการ   99322 องคก์รดจิทิัลและการบรหิารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัต ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
 ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์ 3 ตน้ 99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์
   และระบบปฏบัิตกิาร    และระบบปฏบัิตกิาร 
  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร 
  99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์   99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์
  กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ   กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 
  99311 ระบบส านักงานอัตโนมัตแิละ   99311 ระบบส านักงานอัตโนมัตแิละ 
   พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส*์    พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส*์ 

 ปลาย 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ  ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์
  99409 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี   96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
   สารสนเทศและการสือ่สาร   96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู 

4 ตน้   4 ตน้ 96304 การสือ่สารขอ้มลูและระบบ 
       เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
      99409 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี
       สารสนเทศและการสือ่สาร 

 

4. ส าเร็จการศกึษาปริญญาชัน้ใดชัน้หนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยกีารสือ่สาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์

วชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร ์
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   
  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ     
   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี     
  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์     

 ปลาย 96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู*  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 
  99203 คณติศาสตรส์ าหรับ   96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู* 
   วทิยาการคอมพวิเตอร ์   99203 คณติศาสตรส์ าหรับ 
  99316 การวเิคราะหแ์ละออกแบบ    วทิยาการคอมพวิเตอร ์
   ระบบเชงิวัตถุ     

 
 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัต ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
 ปี  
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บ 2 ตน้ 96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ 
   และการประยกุต ์    วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
  99420 การโปรแกรมเว็บ*   96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์ 
  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา**     99420 การโปรแกรมเว็บ* 
  กลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์     
  99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์     

 ปลาย 99429 ประสบการณ์วชิาชพี  ปลาย 99316 การวเิคราะหแ์ละออกแบบ 

   วทิยาการคอมพวิเตอร ์    ระบบเชงิวัตถุ 
  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา***   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา*** 
  กลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์   กลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์
  99421 การโปรแกรมเชงิวัตถ*ุ   99421 การโปรแกรมเชงิวัตถ*ุ 
  กลุม่วชิาเว็บและโมบายเทคโนโลย ี   กลุม่วชิาเว็บและโมบายเทคโนโลย ี
  99319 การออกแบบสว่นปฏสิัมพันธ ์   99319 การออกแบบสว่นปฏสิัมพันธ ์
   บนเว็บและโมบาย    บนเว็บและโมบาย 
  99422 การโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์   99422 การโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์ 
   เคลือ่นที ่    เคลือ่นที ่

3 ตน้  3 ตน้ 99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บ 
       และการประยกุต ์
      99429 ประสบการณ์วชิาชพี 
       วทิยาการคอมพวิเตอร ์
      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา**    
      กลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์
      99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัต ิ

** เป็นชดุวชิาส าหรับกลุม่วชิาเว็บและโมบายเทคโนโลยีเทา่นัน้ 
*** เป็นชดุวชิาส าหรับกลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุตเ์ทา่นัน้ 
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วชิาเอกวทิยาการขอ้มูล 

 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
 ปี 
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   
  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ     
   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี     
  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์     

 ปลาย 96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู*  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

  99203 คณติศาสตรส์ าหรับ   96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ 
   วทิยาการคอมพวิเตอร ์    วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา      96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู* 

2 ตน้ 99204 สถติสิ าหรับวทิยาการขอ้มลู 2 ตน้ 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์ 
  99205 หลักวทิยาการขอ้มลูและ   99204 สถติสิ าหรับวทิยาการขอ้มลู 
   การแสดงผลดว้ยแผนภาพ   99205 หลักวทิยาการขอ้มลูและ 
  99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์    การแสดงผลดว้ยแผนภาพ 
   ส าหรับวทิยาการขอ้มลู*     

 ปลาย 99423 ขอ้มลูขนาดใหญแ่ละการประยกุต ์  ปลาย 99203 คณติศาสตรส์ าหรับ 
  99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรู ้    วทิยาการคอมพวิเตอร ์
   ของเครือ่ง   99423 ขอ้มลูขนาดใหญแ่ละการประยกุต ์
  99425 ประสบการณ์วชิาชพี   99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรู ้
   วทิยาการขอ้มลู    ของเครือ่ง 

3 ตน้   3 ตน้ 99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
       ส าหรับวทิยาการขอ้มลู* 
      99425 ประสบการณ์วชิาชพี 
       วทิยาการขอ้มลู 
      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัต ิ
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วชิาเอกเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
 ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   
  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ     
   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี     
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร     
  99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์     
  กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ     
  99311 ระบบส านักงานอัตโนมัตแิละ     
   พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส*์     

 ปลาย 96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 
  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา      96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร    วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
  99410 การจัดการและการออกแบบ   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    
   ระบบโทรคมนาคม     
  กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ     
  96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอร ์     
   และการควบคมุภายใน     

2 ตน้ 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์ 2 ตน้ 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์ 
  99202 การวเิคราะหข์อ้มลู   99202 การวเิคราะหข์อ้มลู 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร 
  99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย   99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ   กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 
  96415 ระบบธุรกจิอัจฉรยิะ   96415 ระบบธุรกจิอัจฉรยิะ 

 ปลาย 99203 คณติศาสตรส์ าหรับ  ปลาย 99203 คณติศาสตรส์ าหรับ 
   วทิยาการคอมพวิเตอร ์    วทิยาการคอมพวิเตอร ์

  99409 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร 
   สารสนเทศและการสือ่สาร   99410 การจัดการและการออกแบบ 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร    ระบบโทรคมนาคม 
  99412 หลักการและการบรหิารเครอืข่าย   99412 หลักการและการบรหิารเครอืข่าย 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ   กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 
  99322 องคก์รดจิทิัลและการบรหิารจัดการ   96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอร ์
       และการควบคมุภายใน 
      99322 องคก์รดจิทิัลและการบรหิารจัดการ 

 

 

 
 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัต ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
 ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้   3 ตน้ 96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู 
      99409 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี
       สารสนเทศและการสือ่สาร 
      กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร 
      99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์
      กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 
      99311 ระบบส านักงานอัตโนมัตแิละ 
       พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส*์ 

 

5. ส าเร็จการศกึษาปริญญาชัน้ใดชัน้หนึ่งหรือเทยีบเท่าที่มใิช่สาขาวชิาคอมพวิเตอร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เทคโนโลยกีารสือ่สาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์

วชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร ์
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
 ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ 1 ตน้   
   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี     
  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์     
  99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์     
   และระบบปฏบัิตกิาร     

 ปลาย 10151 ไทยศกึษา  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 
  96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู*   96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ 
  99203 คณติศาสตรส์ าหรับ    วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
   วทิยาการคอมพวิเตอร ์   96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู* 

2 ตน้ 96304 การสือ่สารขอ้มลูและระบบ 2 ตน้ 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์ 
   เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์   99314 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี

  99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บ   99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์
   และการประยกุต ์    และระบบปฏบัิตกิาร 
  99420 การโปรแกรมเว็บ*     

 
 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัต ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
 ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 99316 การวเิคราะหแ์ละออกแบบ 2 ปลาย 99203 คณติศาสตรส์ าหรับ 
   ระบบเชงิวัตถุ    วทิยาการคอมพวิเตอร ์
  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา*      99316 การวเิคราะหแ์ละออกแบบ 
  กลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์    ระบบเชงิวัตถุ 
  99421 การโปรแกรมเชงิวัตถ*ุ*   กลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์
  กลุม่วชิาเว็บและโมบายเทคโนโลย ี   99421 การโปรแกรมเชงิวัตถ*ุ* 
  99319 การออกแบบสว่นปฏสิัมพันธ ์   กลุม่วชิาเว็บและโมบายเทคโนโลย ี
   บนเว็บและโมบาย   99319 การออกแบบสว่นปฏสิมัพันธ ์
  99422 การโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์    บนเว็บและโมบาย 
   เคลือ่นที ่     

3 ตน้ 99314 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี 3 ตน้ 96304 การสือ่สารขอ้มลูและระบบ 
  99429 ประสบการณ์วชิาชพี    เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
   วทิยาการคอมพวิเตอร ์   99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บ 
  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา***       และการประยกุต ์
  กลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์   99420 การโปรแกรมเว็บ** 
  99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์     

 ปลาย   ปลาย 99429 ประสบการณ์วชิาชพี 
       วทิยาการคอมพวิเตอร ์
      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    
      กลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์
      99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์
      กลุม่วชิาเว็บและโมบายเทคโนโลย ี
      99422 การโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์ 
       เคลือ่นที ่

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาส าหรับกลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยุกตเ์ทา่นัน้ 

** เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัต ิ
*** เป็นชดุวชิาส าหรับกลุม่วชิาเว็บและโมบายเทคโนโลยีเทา่นัน้ 
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วชิาเอกวทิยาการขอ้มูล 

 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
 ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   
  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์     
  99314 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี     

 ปลาย 96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 
   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ 

  96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู*    วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา      96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู* 

2 ตน้ 99204 สถติสิ าหรับวทิยาการขอ้มลู 2 ตน้ 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์ 
  99205 หลักวทิยาการขอ้มลูและ   99204 สถติสิ าหรับวทิยาการขอ้มลู 
   การแสดงผลดว้ยแผนภาพ   99205 หลักวทิยาการขอ้มลูและ 
  99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์    การแสดงผลดว้ยแผนภาพ 
   ส าหรับวทิยาการขอ้มลู*     

 ปลาย 99203 คณติศาสตรส์ าหรับ  ปลาย 99203 คณติศาสตรส์ าหรับ 
   วทิยาการคอมพวิเตอร ์    วทิยาการคอมพวิเตอร ์
  99423 ขอ้มลูขนาดใหญแ่ละการประยกุต ์   99314 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี
  99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรู ้   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    
   ของเครือ่ง     

3 ตน้ 96415 ระบบธุรกจิอัจฉรยิะ 3 ตน้ 96415 ระบบธุรกจิอัจฉรยิะ 
  99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์   99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์
   และระบบปฏบัิตกิาร    และระบบปฏบัิตกิาร 
  99425 ประสบการณ์วชิาชพี   99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
   วทิยาการขอ้มลู    ส าหรับวทิยาการขอ้มลู* 

 ปลาย    ปลาย 99423 ขอ้มลูขนาดใหญ่และการประยกุต ์
      99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรู ้

       ของเครือ่ง 
      99425 ประสบการณ์วชิาชพี 
       วทิยาการขอ้มลู 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัต ิ
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วชิาเอกเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
 ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   
  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ     
   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี     
  99202 การวเิคราะหข์อ้มลู     

 ปลาย 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

  96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู*   96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ 
  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา       วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
      96304 การสือ่สารขอ้มลูและระบบ 
       เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

2 ตน้ 96304 การสือ่สารขอ้มูลและระบบ 2 ตน้ 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์ 
   เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์   99202 การวเิคราะหข์อ้มลู 
  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร   99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย 
  99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย   กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ   96415 ระบบธุรกจิอัจฉรยิะ 
  96415 ระบบธุรกจิอัจฉรยิะ     

 ปลาย 99203 คณติศาสตรส์ าหรับ  ปลาย 99203 คณติศาสตรส์ าหรับ 
   วทิยาการคอมพวิเตอร ์    วทิยาการคอมพวิเตอร ์
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร 
  99410 การจัดการและการออกแบบ   99410 การจัดการและการออกแบบ 
   ระบบโทรคมนาคม    ระบบโทรคมนาคม 
  99412 หลักการและการบรหิารเครอืขา่ย   99412 หลักการและการบรหิารเครอืขา่ย 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ   กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 
  96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอร ์   96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอร ์

   และการควบคมุภายใน    และการควบคมุภายใน 
  99322 องคก์รดจิทิัลและการบรหิารจัดการ   99322 องคก์รดจิทิัลและการบรหิารจัดการ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัต ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
 ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์ 3 ตน้ 99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์
   และระบบปฏบัิตกิาร    และระบบปฏบัิตกิาร 
  99409 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    
   สารสนเทศและการสือ่สาร   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร   99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์
  99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์   กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ   99311 ระบบส านักงานอัตโนมัตแิละ 
  99311 ระบบส านักงานอตัโนมัตแิละ    พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส*์ 
   พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส*์     

 ปลาย    ปลาย 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
      96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู* 
      99409 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี
       สารสนเทศและการสือ่สาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัต ิ
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



   ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ

 ❏  วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

 ❏  วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์
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หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

Bachelor of Science Program in Industrial Technology 

ชือ่ปรญิญา 
  ชือ่เต็ม วทิยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)  

  อักษรย่อ วท.บ. (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)  

  ชือ่เต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Industrial Technology) 

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Industrial Technology) 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
คุณสมบตัเิฉพาะ เป็นผูป้ระกอบอาชพีอยู่ในภาคอตุสาหกรรมหรอืมปีระสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
วุฒกิารศกึษา 

  1. ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) หรือ 
เทยีบเทา่ หรอื 
  2. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า สาขาวชิา 

ทางดา้นอตุสาหกรรม หรอื 
  3. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญา สาขาวชิาการจัดการอตุสาหกรรม หรอืสาขาวชิาการจัดการโลจสิตกิส ์หรอื

สาขาวชิาอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง จากวทิยาลยัชมุชน หรอื 
  4. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรืออนุปรญิญา หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาอืน่ 

ทีม่ใิชท่างดา้นอุตสาหกรรม หรอื 
  5. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาทางดา้นอตุสาหกรรม หรอื  
  6. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิช่สาขาวชิาทางดา้นอุตสาหกรรม 

 

หมายเหตุ   ผูม้คีณุสมบัตติามขอ้ 1 - 6 ตอ้งไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา หรอืเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของ
มหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤตเิสือ่มเสยี  
            บคุคลซึง่เคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤตเิสือ่มเสยีจะกลับเขา้ศกึษาใหมไ่ด ้
เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพจิารณาเห็นสมควรใหเ้ขา้ศกึษา เมือ่พน้ก าหนด 5 ปี นับแตว่ันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษา หรอื
เป็นนักศกึษาโครงการความร่วมมอืในการจัดการศกึษาใหพ้จิารณาเป็นรายกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
Bachelor of Science Program in Industrial Technology 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

1. ส าเร็จการศกึษา ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่   

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป     5   30 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ    15   90 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี  1    6 
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่    21  126 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 
   10103 ทกัษะชวีติ 

   10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151 ไทยศกึษา 

   10152 ไทยกับสงัคมโลก 
  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา (90 หนว่ยกติ) 

   1) วชิาเอกเทคโนโลยวีศิวกรรมการผลติและการจดัการ 
   บงัคบั 13 ชุดวชิา 
   96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

   97218 การจัดการด าเนนิงานและการเป็นผูป้ระกอบการ 

   97219 วสัดอุตุสาหกรรมและกรรมวธิกีารผลติ 
   97222 การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิลัส าหรับอตุสาหกรรมและธรุกจิ 

   97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคมุทางการผลติในอตุสาหกรรม 

   97315 เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกลการผลติ** 

   97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติในอตุสาหกรรม** 

   97317 ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมัตใินอตุสาหกรรม 

   97418 ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม 

   97419 การจัดการคณุภาพและมาตรฐานอตุสาหกรรม 

   97420 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานส าหรับอตุสาหกรรม 
   97421 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยวีศิวกรรมการผลติและการจัดการ*** 

   97423 การวางผังโรงงานและการศกึษาการท างานในอตุสาหกรรม 

 
 
 
หมายเหตุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลักสตูรอาจมกีารปรับปรุง/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสาร 
    ประชาสัมพันธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลัย 
 ** เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
 *** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้ 
   97210 คณติศาสตรป์ระยุกตส์ าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
   97217 พืน้ฐานทางวศิวกรรมเครือ่งกลส าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

   97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม 

   97426 วศิวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์

   97433 การศกึษาความเป็นไปไดท้างอตุสาหกรรมและการจัดการโครงการ 

   97436 ปัญญาประดษิฐส์ าหรับอตุสาหกรรมและธรุกจิ 

   2) วชิาเอกเทคโนโลยบีรรจภุณัฑแ์ละการจดัการผลติภณัฑ ์
   บงัคบั 13 ชุดวชิา 
   96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

   97103 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบับรรจภุัณฑ ์

   97214 วสัดแุละการจัดการบรรจภุัณฑอ์ยา่งยั่งยนื 

   97218 การจัดการด าเนนิงานและการเป็นผูป้ระกอบการ 

   97220 การจัดการและการพัฒนากลยุทธผ์ลติภัณฑ ์

   97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคมุทางการผลติในอตุสาหกรรม 

   97317 ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมัตใินอตุสาหกรรม 
   97320 นวตักรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑ*์ 

   97418 ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม 

   97419 การจัดการคณุภาพและมาตรฐานอตุสาหกรรม 
   97420 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานส าหรับอตุสาหกรรม 

   97431 เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุัณฑ*์ 

   97432 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยบีรรจภุัณฑแ์ละการจัดการผลติภัณฑ*์* 

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้ 
   71311 เทคโนโลยกีารผลติและแปรรูปอาหาร 
   71314 การพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร 

   94330 การจัดการผลติผลและการแปรรูปผลติผลเกษตร 

   94431 การจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร 

   97101 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบัการพมิพ์ 

   97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม 

   97222 การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิลัส าหรับอตุสาหกรรมและธรุกจิ 

   97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ*์ 

   99319 การออกแบบสว่นปฏสิมัพันธบ์นเว็บและโมบาย 
   99321 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส าหรับผูส้งูอายุ 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร  

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ 
  ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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2. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวชิาทางดา้นอุตสาหกรรม หรืออนุปรญิญา  
 สาขาวชิาการจัดการอตุสาหกรรม หรอืสาขาวชิาการจัดการโลจสิตกิส ์หรอืสาขาวชิาอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง จากวทิยาลยัชมุชน 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

    ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป      3   18 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ     11   66 
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่     14    84 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 
   10121 อารยธรรมมนุษย ์

   10131 สงัคมมนุษย ์

   10151 ไทยศกึษา 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา (66 หนว่ยกติ) 

   1) วชิาเอกเทคโนโลยวีศิวกรรมการผลติและการจดัการ 
   บงัคบั 9 ชุดวชิา 
   97218 การจัดการด าเนนิงานและการเป็นผูป้ระกอบการ 

   97219 วสัดอุตุสาหกรรมและกรรมวธิกีารผลติ 

   97222 การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิลัส าหรับอตุสาหกรรมและธรุกจิ 

   97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคมุทางการผลติในอตุสาหกรรม 
   97315 เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกลการผลติ* 

   97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติในอตุสาหกรรม* 

   97419 การจัดการคณุภาพและมาตรฐานอตุสาหกรรม 

   97421 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยวีศิวกรรมการผลติและการจัดการ** 

   97423 การวางผังโรงงานและการศกึษาการท างานในอตุสาหกรรม 

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้ 
   97210 คณติศาสตรป์ระยุกตส์ าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

   97217 พืน้ฐานทางวศิวกรรมเครือ่งกลส าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

   97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม 
   97426 วศิวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์

   97433 การศกึษาความเป็นไปไดท้างอตุสาหกรรมและการจัดการโครงการ 

   97436 ปัญญาประดษิฐส์ าหรับอตุสาหกรรมและธรุกจิ 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
 ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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2) วชิาเอกเทคโนโลยบีรรจภุณัฑแ์ละการจดัการผลติภณัฑ ์
   บงัคบั 9 ชุดวชิา 
   97103 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบับรรจภุัณฑ ์

   97214 วสัดแุละการจัดการบรรจภุัณฑอ์ยา่งยั่งยนื 

   97218 การจัดการด าเนนิงานและการเป็นผูป้ระกอบการ 

   97220 การจัดการและการพัฒนากลยุทธผ์ลติภัณฑ ์

   97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคมุทางการผลติในอตุสาหกรรม 

   97317 ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมัตใินอตุสาหกรรม 

   97320 นวตักรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑ*์ 

   97431 เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุัณฑ*์ 
   97432 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยบีรรจภุัณฑแ์ละการจัดการผลติภัณฑ*์* 

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้ 
   71311 เทคโนโลยกีารผลติและแปรรูปอาหาร 

   71314 การพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร 

   94330 การจัดการผลติผลและการแปรรูปผลติผลเกษตร 

   94431 การจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร 

   97101 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบัการพมิพ์ 

   97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม 
   97222 การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิลัส าหรับอตุสาหกรรมและธรุกจิ 

   97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ*์ 

   99319 การออกแบบสว่นปฏสิมัพันธบ์นเว็บและโมบาย 

   99321 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส าหรับผูส้งูอายุ 

3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอือนุปรญิญา หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาอืน่ทีม่ใิชท่างดา้นอุตสาหกรรม 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป     3    18 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ    14    84 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่    17     102 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 
   10121 อารยธรรมมนุษย ์

   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151 ไทยศกึษา 

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
 ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา (84 หนว่ยกติ) 

    1) วชิาเอกเทคโนโลยวีศิวกรรมการผลติและการจดัการ 
   บงัคบั 12 ชุดวชิา 
   96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

   97218 การจัดการด าเนนิงานและการเป็นผูป้ระกอบการ 

   97219 วสัดอุตุสาหกรรมและกรรมวธิกีารผลติ 

   97222 การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิลัส าหรับอตุสาหกรรมและธรุกจิ 
   97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคมุทางการผลติในอตุสาหกรรม 

   97315 เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกลการผลติ* 

   97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติในอตุสาหกรรม* 

   97317 ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมัตใินอตุสาหกรรม 

   97418 ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม 

   97419 การจัดการคณุภาพและมาตรฐานอตุสาหกรรม 

   97421 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยวีศิวกรรมการผลติและการจัดการ** 

   97423 การวางผังโรงงานและการศกึษาการท างานในอตุสาหกรรม 

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้ 
   97210 คณติศาสตรป์ระยุกตส์ าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

   97217 พืน้ฐานทางวศิวกรรมเครือ่งกลส าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

   97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม 

   97426 วศิวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์

   97433 การศกึษาความเป็นไปไดท้างอตุสาหกรรมและการจัดการโครงการ 

   97436 ปัญญาประดษิฐส์ าหรับอตุสาหกรรมและธรุกจิ 

2) วชิาเอกเทคโนโลยบีรรจภุณัฑแ์ละการจดัการผลติภณัฑ ์
   บงัคบั 10 ชุดวชิา 
   97103 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบับรรจภุัณฑ ์

   97214 วสัดแุละการจัดการบรรจภุัณฑอ์ยา่งยั่งยนื 

   97218 การจัดการด าเนนิงานและการเป็นผูป้ระกอบการ 

   97220 การจัดการและการพัฒนากลยุทธผ์ลติภัณฑ ์

   97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคมุทางการผลติในอตุสาหกรรม 

   97317 ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมัตใินอตุสาหกรรม 

   97320 นวตักรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑ*์ 

   97418 ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม 
   97431 เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุัณฑ*์ 

   97432 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยบีรรจภุัณฑแ์ละการจัดการผลติภัณฑ*์* 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
 ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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   เลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้ 
   71311 เทคโนโลยกีารผลติและแปรรูปอาหาร 
   71314 การพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร 

   94330 การจัดการผลติผลและการแปรรูปผลติผลเกษตร 

   94431 การจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร 

   97101 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบัการพมิพ์ 

   97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม 

   97222 การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิลัส าหรับอตุสาหกรรมและธรุกจิ 

   97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ*์ 

   99319 การออกแบบสว่นปฏสิมัพันธบ์นเว็บและโมบาย 

   99321 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส าหรับผูส้งูอายุ 

   และเลอืกอกี 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
   96102  คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

   97419 การจัดการคณุภาพและมาตรฐานอตุสาหกรรม 

   97420 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานส าหรับอตุสาหกรรม 

4. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาทางดา้นอตุสาหกรรม  

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 
   ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป      1     6 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ     11    66 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่     12    72 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   10151 ไทยศกึษา 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา (66 หนว่ยกติ) 

   1) วชิาเอกเทคโนโลยวีศิวกรรมการผลติและการจดัการ 
   บงัคบั 9 ชุดวชิา 
   97218 การจัดการด าเนนิงานและการเป็นผูป้ระกอบการ 
   97219 วสัดอุตุสาหกรรมและกรรมวธิกีารผลติ 

   97222 การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิลัส าหรับอตุสาหกรรมและธรุกจิ 

   97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคมุทางการผลติในอตุสาหกรรม 

 

 

 

 

 
 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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   97315 เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกลการผลติ* 
   97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติในอตุสาหกรรม*  
   97419 การจัดการคณุภาพและมาตรฐานอตุสาหกรรม 

   97421 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยวีศิวกรรมการผลติและการจัดการ** 

   97423 การวางผังโรงงานและการศกึษาการท างานในอตุสาหกรรม 

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้ 
   97210 คณติศาสตรป์ระยุกตส์ าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

   97217 พืน้ฐานทางวศิวกรรมเครือ่งกลส าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

   97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม 

   97426 วศิวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์
   97433 การศกึษาความเป็นไปไดท้างอตุสาหกรรมและการจัดการโครงการ 

   97436 ปัญญาประดษิฐส์ าหรับอตุสาหกรรมและธรุกจิ 

   2) วชิาเอกเทคโนโลยบีรรจภุณัฑแ์ละการจดัการผลติภณัฑ ์
   บงัคบั 9 ชุดวชิา 
   97103 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบับรรจภุัณฑ ์

   97214 วสัดแุละการจัดการบรรจภุัณฑอ์ยา่งยั่งยนื 
   97218 การจัดการด าเนนิงานและการเป็นผูป้ระกอบการ 

   97220 การจัดการและการพัฒนากลยุทธผ์ลติภัณฑ ์

   97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคมุทางการผลติในอตุสาหกรรม 

   97317 ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมัตใินอตุสาหกรรม 

   97320 นวตักรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑ*์ 

   97431 เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุัณฑ*์ 

   97432 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยบีรรจภุัณฑแ์ละการจัดการผลติภัณฑ*์* 

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้ 
   71311 เทคโนโลยกีารผลติและแปรรูปอาหาร 

   71314 การพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร 

   94330 การจัดการผลติผลและการแปรรูปผลติผลเกษตร 

   94431 การจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร 

   97101 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบัการพมิพ ์

   97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม 

   97222 การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิลัส าหรับอตุสาหกรรมและธรุกจิ 

   97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ*์ 
   99319 การออกแบบสว่นปฏสิมัพันธบ์นเว็บและโมบาย 

   99321 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส าหรับผูส้งูอายุ 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
 ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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5. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิชใ่นสาขาวชิาทางดา้นอุตสาหกรรม  

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป  1    6 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ     14   84 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่     15   90 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   10151 ไทยศกึษา 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา (84 หนว่ยกติ) 
   1) วชิาเอกเทคโนโลยวีศิวกรรมการผลติและการจดัการ 
   บงัคบั 12 ชุดวชิา 
   96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

   97218 การจัดการด าเนนิงานและการเป็นผูป้ระกอบการ 
   97219 วสัดอุตุสาหกรรมและกรรมวธิกีารผลติ 

   97222 การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิลัส าหรับอตุสาหกรรมและธรุกจิ 

   97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคมุทางการผลติในอตุสาหกรรม 

   97315 เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกลการผลติ* 

   97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติในอตุสาหกรรม* 

   97317 ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมัตใินอตุสาหกรรม 

   97418 ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม 

   97419 การจัดการคณุภาพและมาตรฐานอตุสาหกรรม 
   97421 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยวีศิวกรรมการผลติและการจัดการ** 

   97423 การวางผังโรงงานและการศกึษาการท างานในอตุสาหกรรม 

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้ 
   97210 คณติศาสตรป์ระยุกตส์ าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

   97217 พืน้ฐานทางวศิวกรรมเครือ่งกลส าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

   97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม 

   97426 วศิวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์

   97433 การศกึษาความเป็นไปไดท้างอตุสาหกรรมและการจัดการโครงการ 
   97436 ปัญญาประดษิฐส์ าหรับอตุสาหกรรมและธรุกจิ   

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
 ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 



สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 59

หล
ักส

ูตร
วิท
ยา
ศา
สต

รบ
ัณ
ฑิต

แข
นง
วิช
าเท

คโ
นโ
ลย
ีอุต

สา
หก

รร
ม

62 
 
   2) วชิาเอกเทคโนโลยบีรรจภุณัฑแ์ละการจดัการผลติภณัฑ ์
   บงัคบั 10 ชุดวชิา 
   97103 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบับรรจภุัณฑ ์

   97214 วสัดแุละการจัดการบรรจภุัณฑอ์ยา่งยั่งยนื 

   97218 การจัดการด าเนนิงานและการเป็นผูป้ระกอบการ 

   97220 การจัดการและการพัฒนากลยุทธผ์ลติภัณฑ ์

   97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคมุทางการผลติในอตุสาหกรรม 

   97317 ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมัตใินอตุสาหกรรม 

   97320 นวตักรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑ*์ 

   97419 การจัดการคณุภาพและมาตรฐานอตุสาหกรรม 
   97431 เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุัณฑ*์ 

   97432 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยบีรรจภุัณฑแ์ละการจัดการผลติภัณฑ*์* 

   เลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้ 
   71311 เทคโนโลยกีารผลติและแปรรูปอาหาร 

   71314 การพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร 

   94330 การจัดการผลติผลและการแปรรูปผลติผลเกษตร 

   94431 การจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร 

   97101 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบัการพมิพ ์
   97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม 

   97222 การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิลัส าหรับอตุสาหกรรมและธรุกจิ 

   97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ*์ 

   99319 การออกแบบสว่นปฏสิมัพันธบ์นเว็บและโมบาย 

   99321 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส าหรับผูส้งูอายุ 

   และเลอืกอกี 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้ 
   96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

   97418 ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม 

   97420 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานส าหรับอตุสาหกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
 ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

1. ส าเร็จการศกึษา ม.6 หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่ 

วชิาเอกเทคโนโลยวีศิวกรรมการผลติและการจดัการ 
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 1 ตน้   
  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี     
   และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     
  10151 ไทยศกึษา     

 ปลาย 10103 ทักษะชวีติ  ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 
  10152 ไทยกับสังคมโลก   10151 ไทยศกึษา 
  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ   96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ 
   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี    วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

2 ตน้ 97218 การจัดการด าเนนิงานและ 2 ตน้ 97218 การจัดการด าเนนิงานและ 
   การเป็นผูป้ระกอบการ    การเป็นผูป้ระกอบการ 
  97315 เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกล   97315 เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกล 
   การผลติ*    การผลติ* 
  97317 ระบบสารสนเทศและระบบ   97317 ระบบสารสนเทศและระบบ 
   อัตโนมัตใินอตุสาหกรรม    อัตโนมัตใินอตุสาหกรรม 

 ปลาย 97219 วัสดอุตุสาหกรรมและกรรมวธิ ี  ปลาย 97219 วัสดอุตุสาหกรรมและกรรมวธิ ี 
   การผลติ      การผลติ   
  97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและ   97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและ 
   การควบคมุทางการผลติ    การควบคมุทางการผลติ 
   ในอตุสาหกรรม    ในอตุสาหกรรม 
  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 97420 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละ 3 ตน้ 97420 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละ 
   โซอ่ปุทานส าหรับอตุสาหกรรม    โซอ่ปุทานส าหรับอตุสาหกรรม 
  97423 การวางผังโรงงานและ   97423 การวางผังโรงงานและการศกึษา 
   การศกึษาการท างาน    การศกึษาการท างาน 
   ในอตุสาหกรรม    ในอตุสาหกรรม 
  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  97210 คณติศาสตรป์ระยกุตส์ าหรับ   97210 คณติศาสตรป์ระยกุตส์ าหรับ 
   เทคโนโลยอีตุสาหกรรม    เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
  97433 การศกึษาความเป็นไปได ้   97433 การศกึษาความเป็นไปได ้
   ทางอตุสาหกรรมและ    ทางอตุสาหกรรมและ 
   การจัดการโครงการ    การจัดการโครงการ 
  97436 ปัญญาประดษิฐส์ าหรับ   97436 ปัญญาประดษิฐส์ าหรับ 
   อตุสาหกรรมและธุรกจิ    อตุสาหกรรมและธุรกจิ 

 ปลาย 97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบ  ปลาย 97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบ 
   ผลติภัณฑแ์ละกระบวนการ    ผลติภัณฑแ์ละกระบวนการ 
   ผลติในอตุสาหกรรม*    ผลติในอตุสาหกรรม* 
  97418 ความปลอดภัย อาชวีอนามัย    97418 ความปลอดภัย อาชวีอนามัย  
   และสิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม    และสิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม 
  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  97217 พืน้ฐานทางวศิวกรรมเครือ่งกล   97217 พืน้ฐานทางวศิวกรรมเครือ่งกล 
   ส าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม    ส าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
  97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละ   97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละ 
   การแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม    การแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม 
  97426 วศิวกรรมทางไฟฟ้าและ   97426 วศิวกรรมทางไฟฟ้าและ 

   คอมพวิเตอรป์ระยกุต ์    คอมพวิเตอรป์ระยกุต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

4 ตน้ 97222 การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิัล 4 ตน้ 10152 ไทยกับสังคมโลก 
   ส าหรับอตุสาหกรรมและธุรกจิ   97222 การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิัล 
  97419 การจัดการคณุภาพและ    ส าหรับอตุสาหกรรมและธุรกจิ 
   มาตรฐานอตุสาหกรรม   97419 การจัดการคณุภาพและ 
  97421 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี    มาตรฐานอตุสาหกรรม 
   วศิวกรรมการผลติและ     
   การจัดการ     

 ปลาย    ปลาย 10103 ทักษะชวีติ 
      10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี     

       และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
      97421 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี
       วศิวกรรมการผลติและ 
       การจัดการ 
 

วชิาเอกเทคโนโลยบีรรจภุณัฑแ์ละการจดัการผลติภณัฑ ์
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 1 ตน้   
  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี        
   และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     
  10151 ไทยศกึษา     

 ปลาย 10103 ทักษะชวีติ  ปลาย 10103 ทักษะชวีติ 
  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ   96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ 
   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี    วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
  97103 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับบรรจุภัณฑ ์   97103 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับบรรจุภัณฑ ์

2 ตน้ 10152 ไทยกับสังคมโลก 2 ตน้ 10152 ไทยกับสังคมโลก 
  97214 วัสดแุละการจัดการบรรจุภัณฑ ์   97214 วัสดแุละการจัดการบรรจุภัณฑ ์
   อยา่งย่ังยนื    อยา่งย่ังยนื 
  97431 เทคโนโลยกีารแปรรูป   97431 เทคโนโลยกีารแปรรูป 
   บรรจุภัณฑ*์    บรรจุภัณฑ*์ 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 97220 การจัดการและการพัฒนา 2 ปลาย 10151 ไทยศกึษา 
   กลยทุธผ์ลติภัณฑ ์   97220 การจัดการและการพัฒนา 
  97320 นวัตกรรม การออกแบบ     กลยทุธผ์ลติภัณฑ ์
   เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละ   97320 นวัตกรรม การออกแบบ  
   บรรจุภัณฑ*์    เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละ 
  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา       บรรจุภัณฑ*์ 

3 ตน้ 97218 การจัดการด าเนนิงานและ 3 ตน้ 97218 การจัดการด าเนนิงานและ 

   การเป็นผูป้ระกอบการ    การเป็นผูป้ระกอบการ 
  97317 ระบบสารสนเทศและระบบ   97317 ระบบสารสนเทศและระบบ 
   อัตโนมัตใินอตุสาหกรรม    อัตโนมัตใินอตุสาหกรรม 
  97419 การจัดการคณุภาพและ   97419 การจัดการคณุภาพและ 
   มาตรฐานอตุสาหกรรม    มาตรฐานอตุสาหกรรม 

 ปลาย 97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและ  ปลาย 97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและ 
   การควบคมุทางการผลติ    การควบคมุทางการผลติ 
   ในอตุสาหกรรม          ในอตุสาหกรรม       
  97418 ความปลอดภัย อาชวีอนามัย    97418 ความปลอดภัย อาชวีอนามัย  
   และสิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม      และสิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม   
  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  71314 การพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร   71314 การพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร 
  94330 การจัดการผลติผลและ   94330 การจัดการผลติผลและ 
   การแปรรูปผลติผลเกษตร    การแปรรปูผลติผลเกษตร 
  97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละ   97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละ 
   การแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม    การแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม 
  97318 การออกแบบทางการพมิพ ์   97318 การออกแบบทางการพมิพ ์
   และบรรจุภัณฑ ์    และบรรจุภัณฑ ์

  99319 การออกแบบสว่นปฏสิัมพันธ ์   99319 การออกแบบสว่นปฏสิัมพันธ ์
   บนเว็บและโมบาย    บนเว็บและโมบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

4 ตน้  97420      การจัดการโลจสิตกิสแ์ละ 
                โซอ่ปุทานส าหรับอตุสาหกรรม 
 97432      ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี
                บรรจุภัณฑแ์ละการจัดการ 
               ผลติภัณฑ ์
 - - - - -     ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 
โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

4 ตน้ 10111      ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 
97420      การจัดการโลจสิตกิสแ์ละ 

                โซอ่ปุทานส าหรับอตุสาหกรรม 
- - - - -        ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 
โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
71311      เทคโนโลยกีารผลติและ 
                แปรรปูอาหาร 

  71311 เทคโนโลยกีารผลติและ    94431      การจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร 
   แปรรปูอาหาร    97101          ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการพมิพ ์
  94431 การจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร    97222 การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิัล 
  97101 

97222 
 

ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการพมิพ ์
การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิัล 
ส าหรับอตุสาหกรรมและธุรกจิ 

    
 99321 
  

ส าหรับอตุสาหกรรมและธุรกจิ 
การประยกุตเ์ทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

  97321 การประยกุตเ์ทคโนโลย ี    ส าหรับผูส้งูอาย ุ
    สารสนเทศและการสือ่สาร 

ส าหรับผูส้งูอายุ 
    

 ปลาย     ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี     
       และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
      97432 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี
       บรรจุภัณฑแ์ละการจัดการ 
       ผลติภัณฑ ์
      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    
 
2. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวชิาทางดา้นอุตสาหกรรม หรืออนุปริญญา  

สาขาวชิาการจัดการอตุสาหกรรม หรอืสาขาวชิาการจัดการโลจสิตกิส ์หรอืสาขาวชิาอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง จากวทิยาลยัชมุชน 

วชิาเอกเทคโนโลยวีศิวกรรมการผลติและการจดัการ 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   
  97218 การจัดการด าเนนิงานและ     
   การเป็นผูป้ระกอบการ     
  97423 การวางผังโรงงานและ     
   การศกึษาการท างาน     
   ในอตุสาหกรรม     
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์
  10131 สังคมมนุษย ์   10151 ไทยศกึษา 
  97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและ   97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและ 
   การควบคมุทางการผลติ    การควบคมุทางการผลติ 
   ในอตุสาหกรรม    ในอตุสาหกรรม 

2 ตน้ 97222 การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิัล 2 ตน้ 97222 การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิัล 
   ส าหรับอตุสาหกรรมและธุรกจิ    ส าหรับอตุสาหกรรมและธุรกจิ 

  97315 เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกล   97315 เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกล 
   การผลติ*    การผลติ* 
  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  97210 คณติศาสตรป์ระยกุตส์ าหรับ   97210 คณติศาสตรป์ระยกุตส์ าหรับ 
   เทคโนโลยอีตุสาหกรรม    เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
  97433 การศกึษาความเป็นไปได ้   97433 การศกึษาความเป็นไปได ้
   ทางอตุสาหกรรมและ    ทางอตุสาหกรรมและ 
   การจัดการโครงการ    การจัดการโครงการ 
  97436 ปัญญาประดษิฐส์ าหรับ   97436 ปัญญาประดษิฐส์ าหรับ 
   อตุสาหกรรมและธุรกจิ    อตุสาหกรรมและธุรกจิ 

 ปลาย 97219 วัสดอุตุสาหกรรมและกรรมวธิ ี  ปลาย 97219 วัสดอุตุสาหกรรมและกรรมวธิ ี 
   การผลติ      การผลติ   
  97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบ   97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบ 
   ผลติภัณฑแ์ละกระบวน    ผลติภัณฑแ์ละกระบวน 
   การผลติในอตุสาหกรรม*    การผลติในอตุสาหกรรม* 
  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  97217 พืน้ฐานทางวศิวกรรมเครือ่งกล   97217 พืน้ฐานทางวศิวกรรมเครือ่งกล 

   ส าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม    ส าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
  97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละ   97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละ 
   การแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม    การแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม 
  97426 วศิวกรรมทางไฟฟ้าและ   97426 วศิวกรรมทางไฟฟ้าและ 
   คอมพวิเตอรป์ระยกุต ์    คอมพวิเตอรป์ระยกุต ์

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ



หลักสูตรการศึกษา66
หล

ักส
ูตร
วิท
ยา
ศา
สต

รบ
ัณ
ฑิต

แข
นง
วิช
าเท

คโ
นโ
ลย
ีอุต

สา
หก

รร
ม

69 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 97419 การจัดการคณุภาพและ 3 ตน้ 97218 การจัดการด าเนนิงานและ 
   มาตรฐานอตุสาหกรรม    การเป็นผูป้ระกอบการ 
  97421 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี   97419 การจัดการคณุภาพและ 
   วศิวกรรมการผลติและ    มาตรฐานอตุสาหกรรม 
   การจัดการ   97423 การวางผังโรงงานและ 
       การศกึษาการท างาน 
       ในอตุสาหกรรม 

 ปลาย    ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์
      97421 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี
       วศิวกรรมการผลติและ 
       การจัดการ 
 

วชิาเอกเทคโนโลยบีรรจภุณัฑแ์ละการจดัการผลติภณัฑ ์
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้  10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   
   10151 ไทยศกึษา     
   97218 การจัดการด าเนนิงานและ     
   การเป็นผูป้ระกอบการ     

 ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์  ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์
  97103 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับบรรจุภัณฑ ์   97103 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับบรรจภุัณฑ ์
  97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและ   97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและ 
   การควบคมุทางการผลติ    การควบคมุทางการผลติ 
   ในอตุสาหกรรม          ในอตุสาหกรรม       

2 ตน้ 97214 วัสดแุละการจัดการบรรจุภัณฑ ์ 2 ตน้ 97214 วัสดแุละการจัดการบรรจุภัณฑ ์

   อยา่งย่ังยนื    อยา่งย่ังยนื 
  97317 ระบบสารสนเทศและระบบ   97317 ระบบสารสนเทศและระบบ 
   อัตโนมัตใินอตุสาหกรรม    อัตโนมัตใินอตุสาหกรรม 
  97431 เทคโนโลยกีารแปรรูป   97431 เทคโนโลยกีารแปรรูป 
   บรรจุภัณฑ*์    บรรจุภัณฑ*์ 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 97220 การจัดการและการพัฒนา 2 ปลาย 97220 การจัดการและการพัฒนา 
   กลยทุธผ์ลติภัณฑ ์    กลยทุธผ์ลติภัณฑ ์
  97320 นวัตกรรม การออกแบบ    97320 นวัตกรรม การออกแบบ  
   เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละ    เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละ 
   บรรจุภัณฑ*์    บรรจุภัณฑ*์ 
  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  71314 การพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร   71314 การพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร 
  94330 การจัดการผลติผลและ   94330 การจัดการผลติผลและ 
   การแปรรปูผลติผลเกษตร    การแปรรปูผลติผลเกษตร 
  97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละ   97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละ 
   การแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม    การแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม 
  97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละ   97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละ 
   บรรจุภัณฑ ์    บรรจุภัณฑ ์
  99319 การออกแบบสว่นปฏสิัมพันธ ์   99319 การออกแบบสว่นปฏสิัมพันธ ์
   บนเว็บและโมบาย    บนเว็บและโมบาย 

3 ตน้ 97432 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี
บรรจุภัณฑแ์ละการจัดการ 

3 ตน้ 10151 
97218 

ไทยศกึษา 
การจัดการด าเนนิงานและ 

   ผลติภัณฑ ์    การเป็นผูป้ระกอบการ 
  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  71311    เทคโนโลยกีารผลติและ   71311     เทคโนโลยกีารผลติและ 
   แปรรปูอาหาร    แปรรปูอาหาร 
  94431 การจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร   94431 การจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร 
  97101 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการพมิพ ์   97101 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการพมิพ ์
  97222 การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิัล   97222 การเปลีย่นผา่นสูด่จิทิัล 

   ส าหรับอตุสาหกรรมและธุรกจิ    ส าหรับอตุสาหกรรมและธุรกจิ 
  99321 การประยกุตเ์ทคโนโลย ี   99321 การประยกุตเ์ทคโนโลย ี
   สารสนเทศและการสือ่สาร    สารสนเทศและการสือ่สาร 
   ส าหรับผูส้งูอาย ุ    ส าหรับผูส้งูอาย ุ

 ปลาย    ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์
      97432 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี
       บรรจุภัณฑแ์ละการจัดการ 
       ผลติภัณฑ ์

 
 
 
 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
 



หลักสูตรการศึกษา68
หล

ักส
ูตร
วิท
ยา
ศา
สต

รบ
ัณ
ฑิต

แข
นง
วิช
าเท

คโ
นโ
ลย
ีอุต

สา
หก

รร
ม

71 
 
3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอือนุปรญิญา หรอืเทยีบเทา่ในสาขาอืน่ทีม่ใิชท่างดา้นอุตสาหกรรม 

วชิาเอกเทคโนโลยวีศิวกรรมการผลติและการจดัการ 
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   
  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ     
   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี     
  97423 การวางผังโรงงานและ     
   การศกึษาการท างาน     
   ในอตุสาหกรรม     

 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์
  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี        96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ 
   และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ    วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
  97219 วัสดอุตุสาหกรรมและกรรมวธิ ี   97219 วัสดอุตุสาหกรรมและกรรมวธิ ี 
   การผลติ      การผลติ   

2 ตน้ 97218 การจัดการด าเนนิงานและ 2 ตน้ 97218 การจัดการด าเนนิงานและ 
   การเป็นผูป้ระกอบการ    การเป็นผูป้ระกอบการ 
  97317 ระบบสารสนเทศและระบบ   97317 ระบบสารสนเทศและระบบ 
   อัตโนมัตใินอตุสาหกรรม    อัตโนมัตใินอตุสาหกรรม 
  97419 การจัดการคณุภาพและ   97419 การจัดการคณุภาพและ 
   มาตรฐานอตุสาหกรรม    มาตรฐานอตุสาหกรรม 

 ปลาย 97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบ  ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี      
   ผลติภัณฑแ์ละกระบวนการ    และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
   ผลติในอตุสาหกรรม*   97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบ 
  97418 ความปลอดภัย อาชวีอนามัย     ผลติภัณฑแ์ละกระบวนการ 
   และสิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม      ผลติในอตุสาหกรรม* 
  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา      97418 ความปลอดภัย อาชวีอนามัย  

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    และสิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม   
  97217 พืน้ฐานทางวศิวกรรมเครือ่งกล     
   ส าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม     
  97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละ     
   การแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม     
  97426 วศิวกรรมทางไฟฟ้าและ     
   คอมพวิเตอรป์ระยกุต ์     

 

 
 
 
หมายเหต ุ* เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 97222 การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิัล 3 ตน้ 97222 การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิัล 
   ส าหรับอตุสาหกรรมและธุรกจิ    ส าหรับอตุสาหกรรมและธุรกจิ 
  97315 เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกล   97315 เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกล 
   การผลติ*    การผลติ* 
  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  97210 คณติศาสตรป์ระยกุตส์ าหรับ   97210 คณติศาสตรป์ระยกุตส์ าหรับ 
   เทคโนโลยอีตุสาหกรรม    เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
  97433 การศกึษาความเป็นไปได ้   97433 การศกึษาความเป็นไปได ้
   ทางอตุสาหกรรมและ    ทางอตุสาหกรรมและ 
   การจัดการโครงการ    การจัดการโครงการ 
  97436 ปัญญาประดษิฐส์ าหรับ   97436 ปัญญาประดษิฐส์ าหรับ 
   อตุสาหกรรมและธุรกจิ    อตุสาหกรรมและธุรกจิ 

 ปลาย 97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและ  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 
   การควบคมุทางการผลติ   97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและ 

   ในอตุสาหกรรม    การควบคมุทางการผลติ 
  97421 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี    ในอตุสาหกรรม 
   วศิวกรรมการผลติและ   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    
   การจัดการ   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
      97217 พืน้ฐานทางวศิวกรรมเครือ่งกล 
       ส าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
      97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละ 
       การแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม 
      97426 วศิวกรรมทางไฟฟ้าและ 
       คอมพวิเตอรป์ระยกุต ์

4 ตน้   4 ตน้ 97421 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี

       วศิวกรรมการผลติและ 
       การจัดการ 
      97423 การวางผังโรงงานและ 
       การศกึษาการท างาน 
       ในอตุสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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วชิาเอกเทคโนโลยบีรรจภุณัฑแ์ละการจดัการผลติภณัฑ ์
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   
  97218 การจัดการด าเนนิงานและ     
   การเป็นผูป้ระกอบการ     
  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา        
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     
  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ     
   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี     
  97419 การจัดการคณุภาพและ     
   มาตรฐานอตุสาหกรรม     
  97420 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละ     
   โซอ่ปุทานส าหรับอตุสาหกรรม     

 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์
  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี       97103 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับบรรจุภัณฑ ์
   และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ   97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและ 
  97103 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับบรรจุภัณฑ ์    การควบคมุทางการผลติ 
       ในอตุสาหกรรม 

2 ตน้ 97214 วัสดแุละการจัดการบรรจุภัณฑ ์ 2 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 
   อยา่งย่ังยนื   97214 วัสดแุละการจัดการบรรจุภัณฑ ์
  97317 ระบบสารสนเทศและระบบ    อยา่งย่ังยนื 
   อัตโนมัตใินอตุสาหกรรม   97431 เทคโนโลยกีารแปรรูป 
  97431 เทคโนโลยกีารแปรรูป    บรรจุภัณฑ*์ 
   บรรจุภัณฑ*์     

 ปลาย 97220 การจัดการและการพัฒนา  ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี      
   กลยทุธผ์ลติภัณฑ ์    และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
  97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและ   97220 การจัดการและการพัฒนา 

   การควบคมุทางการผลติ    กลยทุธผ์ลติภัณฑ ์
   ในอตุสาหกรรม   97320 นวัตกรรม การออกแบบ  
  97320 นวัตกรรม การออกแบบ     เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละ 
   เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละ    บรรจุภัณฑ*์ 
   บรรจุภัณฑ*์     

 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา    3 ตน้ 97218 การจัดการด าเนนิงานและ 
  โดยเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    การเป็นผูป้ระกอบการ 
  71311 เทคโนโลยกีารผลติและ   97317 ระบบสารสนเทศและระบบ 
   แปรรปูอาหาร    อัตโนมัตใินอตุสาหกรรม 
  94431 การจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    
  97101 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการพมิพ ์   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  97222 การเปลีย่นผา่นสูด่จิทิัล   96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ 
   ส าหรับอตุสาหกรรมและธุรกจิ    วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
  99321 การประยกุตเ์ทคโนโลย ี   97419 การจัดการคณุภาพและ 
   สารสนเทศและการสือ่สาร    มาตรฐานอตุสาหกรรม 
   ส าหรับผูส้งูอาย ุ   97420 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละ 
  และเลอืกอกี 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    โซอ่ปุทานส าหรับอตุสาหกรรม 
   96102     คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ     
   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี     
  97419 การจัดการคณุภาพและ     
   มาตรฐานอตุสาหกรรม     
  97420 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละ     
   โซอ่ปุทานส าหรับอตุสาหกรรม     

 ปลาย 97418 ความปลอดภัย อาชวีอนามัย   ปลาย 97418 ความปลอดภัย อาชวีอนามัย  
   และสิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม    และสิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม 
  97432 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    
   บรรจุภัณฑแ์ละการจัดการ   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
   ผลติภัณฑ ์   71314 การพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร 
  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา      94330 การจัดการผลติผลและ 
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    การแปรรปูผลติผลเกษตร 
  71314 การพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร   97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละ 

  94330 การจัดการผลติผลและ    การแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม 
   การแปรรปูผลติผลเกษตร   97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละ 
  97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละ    บรรจุภัณฑ ์
   การแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม   99319 การออกแบบสว่นปฏสิัมพันธ ์
  97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละ    บนเว็บและโมบาย 
   บรรจุภัณฑ ์     
  99319 การออกแบบสว่นปฏสิัมพันธ ์     
   บนเว็บและโมบาย     
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

4 ตน้   4 ตน้ 97432 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี
       บรรจุภัณฑแ์ละการจัดการ 
       ผลติภัณฑ ์
      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา    
      โดยเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
      71311 เทคโนโลยกีารผลติและ 
       แปรรปูอาหาร 
      94431 การจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร 
      97101 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการพมิพ ์
      97222 การเปลีย่นผา่นสูด่จิทิัล 
       ส าหรับอตุสาหกรรมและธุรกจิ 
      99321 การประยกุตเ์ทคโนโลย ี
       สารสนเทศและการสือ่สาร 
       ส าหรับผูส้งูอาย ุ
      และเลอืกอกี 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
      96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ 
       วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
      97419 การจัดการคณุภาพและ 
       มาตรฐานอตุสาหกรรม 
      97420 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละ 

       โซอ่ปุทานส าหรับอตุสาหกรรม 
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4. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาทางดา้นอตุสาหกรรม 

วชิาเอกเทคโนโลยวีศิวกรรมการผลติและการจดัการ 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 97218 การจัดการด าเนนิงานและ 1 ตน้   
   การเป็นผูป้ระกอบการ     
  97419 การจัดการคณุภาพและ     
   มาตรฐานอตุสาหกรรม     
  97423 การวางผังโรงงานและ     
   การศกึษาการท างาน     
   ในอตุสาหกรรม     

 ปลาย 97219 วัสดอุตุสาหกรรมและกรรมวธิ ี  ปลาย 97219 วัสดอุตุสาหกรรมและกรรมวธิ ี 
   การผลติ      การผลติ   
  97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและ   97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและ 
   การควบคมุทางการผลติ    การควบคมุทางการผลติ 
   ในอตุสาหกรรม    ในอตุสาหกรรม 
  97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบ   97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบ 
   ผลติภัณฑแ์ละกระบวน    ผลติภัณฑแ์ละกระบวน 
   การผลติในอตุสาหกรรม*    การผลติในอตุสาหกรรม* 

2 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 2 ตน้ 97222 การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิัล 
  97222 การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิัล    ส าหรับอตุสาหกรรมและธุรกจิ 
   ส าหรับอตุสาหกรรมและธุรกจิ   97315 เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกล 
  97315 เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกล    การผลติ* 
   การผลติ*   97423 การวางผังโรงงานและ 
       การศกึษาการท างาน 
       ในอตุสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 97421 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี 2 ปลาย 10151 ไทยศกึษา 
   วศิวกรรมการผลติและ   - - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา    
   การจัดการ   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา      97210 คณติศาสตรป์ระยกุตส์ าหรับ 
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
  97210 คณติศาสตรป์ระยกุตส์ าหรับ   97217 พืน้ฐานทางวศิวกรรมเครือ่งกล 
   เทคโนโลยอีตุสาหกรรม    ส าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
  97217 พืน้ฐานทางวศิวกรรมเครือ่งกล   97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการแก ้
   ส าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม    ปัญหาในอตุสาหกรรม 
  97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการแก ้   97426 วศิวกรรมทางไฟฟ้าและ 
   ปัญหาในอตุสาหกรรม    คอมพวิเตอรป์ระยกุต ์
  97426 วศิวกรรมทางไฟฟ้าและ   97433 การศกึษาความเป็นไปไดท้าง 
   คอมพวิเตอรป์ระยกุต ์    อตุสาหกรรมและการจัดการ 
  97433 การศกึษาความเป็นไปไดท้าง    โครงการ 
   อตุสาหกรรมและการจัดการ   97436 ปัญญาประดษิฐส์ าหรับ 
   โครงการ    อตุสาหกรรมและธุรกจิ 
  97436 ปัญญาประดษิฐส์ าหรับ     
   อตุสาหกรรมและธุรกจิ     

3 ตน้   3 ตน้ 97218 การจัดการด าเนนิงานและ 
       การเป็นผูป้ระกอบการ 
      97419 การจัดการคณุภาพและ 
       มาตรฐานอตุสาหกรรม 
      97421 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี
       วศิวกรรมการผลติและ 
       การจัดการ 
 

วชิาเอกเทคโนโลยบีรรจภุณัฑแ์ละการจดัการผลติภณัฑ ์
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   
  97218 การจัดการด าเนนิงานและ     
   การเป็นผูป้ระกอบการ     
  97317 ระบบสารสนเทศและระบบ     
   อัตโนมัตใินอตุสาหกรรม     
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ปลาย 97103 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับบรรจุภัณฑ ์ 1 ปลาย 97103 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับบรรจภุัณฑ ์
  97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและ   97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและ 
   การควบคมุทางการผลติ    การควบคมุทางการผลติ 
   ในอตุสาหกรรม          ในอตุสาหกรรม       
  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  71314 การพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร   71314 การพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร 
  94330 การจัดการผลติผลและ   94330 การจัดการผลติผลและ 
   การแปรรปูผลติผลเกษตร    การแปรรปูผลติผลเกษตร 
  97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละ   97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละ 
   การแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม    การแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม 
  97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละ   97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละ 
   บรรจุภัณฑ ์    บรรจุภัณฑ ์
  99319 การออกแบบสว่นปฏสิัมพันธ ์   99319 การออกแบบสว่นปฏสิัมพันธ ์
   บนเว็บและโมบาย    บนเว็บและโมบาย 

2 ตน้ 97214 วัสดแุละการจัดการบรรจุภัณฑ ์ 2 ตน้ 97214 วัสดแุละการจัดการบรรจุภัณฑ ์
   อยา่งย่ังยนื    อยา่งย่ังยนื 
  97431 เทคโนโลยกีารแปรรูป   97317 ระบบสารสนเทศและระบบ 
   บรรจุภัณฑ*์    อัตโนมัตใินอตุสาหกรรม 
  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา      97431 เทคโนโลยกีารแปรรูป 
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    บรรจุภัณฑ*์ 
  71311 เทคโนโลยกีารผลติและ     
   แปรรปูอาหาร     
  94431 การจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร     
  97101 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการพมิพ ์     
  97222 การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิัล     

   ส าหรับอตุสาหกรรมและธุรกจิ     
  99321 การประยกุตเ์ทคโนโลย ี     
   สารสนเทศและการสือ่สาร     
   ส าหรับผูส้งูอาย ุ     

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 97220 การจัดการและการพัฒนา 2 ปลาย 10151 ไทยศกึษา 
   กลยทุธผ์ลติภัณฑ ์   97220 การจัดการและการพัฒนา 
  97320 นวัตกรรม การออกแบบ     กลยทุธผ์ลติภัณฑ ์
   เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละ   97320 นวัตกรรม การออกแบบ  
   บรรจุภัณฑ*์    เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละ 
  97432 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี    บรรจุภัณฑ*์ 
   บรรจุภัณฑแ์ละการจัดการ     
   ผลติภัณฑ ์     

3 ตน้   3 ตน้ 97218 การจัดการด าเนนิงานและ 
       การเป็นผูป้ระกอบการ 
      97432 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี
       บรรจุภัณฑแ์ละการจัดการ 
       ผลติภัณฑ ์
      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    
      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
      71311 เทคโนโลยกีารผลติและ 
       แปรรปูอาหาร 
      94431 การจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร 
      97101 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการพมิพ ์
      97222 การเปลีย่นผา่นสูด่จิทิัล 
       ส าหรับอตุสาหกรรมและธุรกจิ 
      99321 การประยกุตเ์ทคโนโลย ี
       สารสนเทศและการสือ่สาร 
       ส าหรับผูส้งูอาย ุ

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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5. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิชส่าขาวชิาทางดา้นอุตสาหกรรม 

วชิาเอกเทคโนโลยวีศิวกรรมการผลติและการจดัการ 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ 1 ตน้   
   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี     
  97218 การจัดการด าเนนิงานและ     
   การเป็นผูป้ระกอบการ     
  97423 การวางผังโรงงานและ     
   การศกึษาการท างาน     
   ในอตุสาหกรรม     

 ปลาย 10151 ไทยศกึษา  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 
  97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและ   96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ 
   การควบคมุทางการผลติ    วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
   ในอตุสาหกรรม   97418 ความปลอดภัย อาชวีอนามัย  
  97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบ    และสิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม   
   ผลติภัณฑแ์ละกระบวนการ     
   ผลติในอตุสาหกรรม*     

2 ตน้ 97317 ระบบสารสนเทศและระบบ 2 ตน้ 97218 การจัดการด าเนนิงานและ 
   อัตโนมัตใินอตุสาหกรรม    การเป็นผูป้ระกอบการ 
  97419 การจัดการคณุภาพและ   97317 ระบบสารสนเทศและระบบ 
   มาตรฐานอตุสาหกรรม    อัตโนมัตใินอตุสาหกรรม 
  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา      97419 การจัดการคณุภาพและ 
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    มาตรฐานอตุสาหกรรม 
  97210 คณติศาสตรป์ระยกุตส์ าหรับ     
   เทคโนโลยอีตุสาหกรรม     
  97433 การศกึษาความเป็นไปได ้     

   ทางอตุสาหกรรมและ     
   การจัดการโครงการ     
  97436 ปัญญาประดษิฐส์ าหรับ     
   อตุสาหกรรมและธุรกจิ     

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 97219 วัสดอุตุสาหกรรมและกรรมวธิ ี 2 ปลาย 97219 วัสดอุตุสาหกรรมและกรรมวธิ ี
   การผลติ      การผลติ 
  97418 ความปลอดภัย อาชวีอนามัย    97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและ 
   และสิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม      การควบคมุทางการผลติ 
  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา       ในอตุสาหกรรม 
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบ 
  97217 พืน้ฐานทางวศิวกรรมเครือ่งกล    ผลติภัณฑแ์ละกระบวนการ 
   ส าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม    ผลติในอตุสาหกรรม* 
  97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการ     
   แกปั้ญหาในอตุสาหกรรม     
  97426 วศิวกรรมทางไฟฟ้าและ     
   คอมพวิเตอรป์ระยกุต ์     

3 ตน้ 97222 การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิัล 3 ตน้ 97222 การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิัล 
   ส าหรับอตุสาหกรรมและธุรกจิ    ส าหรับอตุสาหกรรมและธุรกจิ 
  97315 เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกล   97315 เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกล 
   การผลติ*    การผลติ* 
  97421 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี   97423 การวางผังโรงงานและ 
   วศิวกรรมการผลติและ    การศกึษาการท างาน 
   การจัดการ    ในอตุสาหกรรม 

 ปลาย    ปลาย 97421 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี
       วศิวกรรมการผลติและ 
       การจัดการ 
      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา    
      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
      97210 คณติศาสตรป์ระยกุตส์ าหรับ 
       เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

      97217 พืน้ฐานทางวศิวกรรมเครือ่งกล 
       ส าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
      97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละ 
       การแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม 
      97426 วศิวกรรมทางไฟฟ้าและ 
       คอมพวิเตอรป์ระยกุต ์
      97433 การศกึษาความเป็นไปได ้
       ทางอตุสาหกรรมและ 
       การจัดการโครงการ 
      97436 ปัญญาประดษิฐส์ าหรับ 
       อตุสาหกรรมและธุรกจิ 

 
 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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วชิาเอกเทคโนโลยบีรรจภุณัฑแ์ละการจดัการผลติภณัฑ ์
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   
  97218 การจัดการด าเนนิงานและ     
   การเป็นผูป้ระกอบการ     
  97317 ระบบสารสนเทศและระบบ     
   อัตโนมัตใินอตุสาหกรรม     

 ปลาย 97103 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับบรรจุภัณฑ ์  ปลาย 97103 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับบรรจุภัณฑ ์
  97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและ   97214 วัสดแุละการจัดการบรรจุภัณฑ ์
   การควบคมุทางการผลติ     อยา่งย่ังยนื 
   ในอตุสาหกรรม         - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    
  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ 
  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ    วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   97418 ความปลอดภัย อาชวีอนามัย  
  97418 ความปลอดภัย อาชวีอนามัย     และสิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม 
   และสิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม     

2 ตน้ 97214 วัสดแุละการจัดการบรรจุภัณฑ ์ 2 ตน้ 97218 การจัดการด าเนนิงานและ 
   อยา่งย่ังยนื    การเป็นผูป้ระกอบการ 
  97431 เทคโนโลยกีารแปรรูป   97431 เทคโนโลยกีารแปรรูป 
   บรรจุภัณฑ*์    บรรจุภัณฑ*์ 
  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  71311 เทคโนโลยกีารผลติและ   71311 เทคโนโลยกีารผลติและ 
   แปรรปูอาหาร    แปรรปูอาหาร 
  94431 การจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร   94431 การจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร 

  97101 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการพมิพ ์   97101 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการพมิพ ์
  97222 การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิัล   97222 การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิัล 
   ส าหรับอตุสาหกรรมและธุรกจิ    ส าหรับอตุสาหกรรมและธุรกจิ 
  99321 การประยกุตเ์ทคโนโลย ี   99321 การประยกุตเ์ทคโนโลย ี
   สารสนเทศและการสือ่สาร    สารสนเทศและการสือ่สาร 
   ส าหรับผูส้งูอาย ุ    ส าหรับผูส้งูอาย ุ

 

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ



หลักสูตรการศึกษา80
หล

ักส
ูตร
วิท
ยา
ศา
สต

รบ
ัณ
ฑิต

แข
นง
วิช
าเท

คโ
นโ
ลย
ีอุต

สา
หก

รร
ม

83 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 97220 การจัดการและการพัฒนา 2 ปลาย 10151 ไทยศกึษา 
   กลยทุธผ์ลติภัณฑ ์   97220 การจัดการและการพัฒนา 
  97320 นวัตกรรม การออกแบบ     กลยทุธผ์ลติภัณฑ ์
   เทคโนโลยผีลติภัณฑ ์   97320 นวัตกรรม การออกแบบ  
   และบรรจุภัณฑ*์    เทคโนโลยผีลติภัณฑ ์
  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา       และบรรจุภัณฑ*์ 
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     
  71314 การพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร     
  94330 การจัดการผลติผลและ     
   การแปรรปูผลติผลเกษตร     
  97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละ     
   การแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม     
  97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละ     
   บรรจุภัณฑ ์     
  99319 การออกแบบสว่นปฏสิัมพันธ ์     
   บนเว็บและโมบาย     

3 ตน้ 97419 การจัดการคณุภาพและ 3 ตน้ 97317 ระบบสารสนเทศและระบบ 
   มาตรฐานอตุสาหกรรม    อัตโนมัตใินอตุสาหกรรม 
  97432 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี   97419 การจัดการคณุภาพและ 
   บรรจุภัณฑแ์ละการจัดการ    มาตรฐานอตุสาหกรรม 
   ผลติภัณฑ ์   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    
  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ 
  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับ    วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   97420 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละ 
  97420 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละ    โซอ่ปุทานส าหรับอตุสาหกรรม 

   โซอ่ปุทานส าหรับอตุสาหกรรม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย   3 ปลาย 97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและ 
       การควบคมุทางการผลติ  
       ในอตุสาหกรรม       
      97432 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี
       บรรจุภัณฑแ์ละการจัดการ 
       ผลติภัณฑ ์
      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    
      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
      71314 การพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร 
      94330 การจัดการผลติผลและ 
       การแปรรปูผลติผลเกษตร 
      97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละ 
       การแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม 
      97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละ 
       บรรจุภัณฑ ์
      99319 การออกแบบสว่นปฏสิัมพันธ ์

       บนเว็บและโมบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตำ่ากว่าระดับปริญญาตรี

http://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
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รายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตร

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

  ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา คือ

 ❏  กลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป

 ❏  กลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที ่

        

     

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
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หลกัสตูรประกาศนยีบตัรการโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
Certificate Program in Computer Programming 

ชือ่ประกาศนยีบตัร 
 ชือ่เต็ม  ประกาศนยีบตัรการโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 อกัษรย่อ  ป. การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

 ชือ่เต็มภาษาองักฤษ    Certificate in Computer Programming 

 อกัษรย่อภาษาองักฤษ Cert. in Computer Programming 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
  1. ส าเร็จการศกึษาชัน้ประโยคมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) หรือ

เทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง หรอื 
  2. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเท่า หรอือนุปรญิญา หรอืเทยีบเท่า 

จากสถาบนัการศกึษาทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง หรอื 
  3. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ หรอืสงูกวา่ จากสถาบันการศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลัยนัน้ๆ รับรอง 

โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

 ส าเร็จการศกึษา ม.6 หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวส. หรอืเทยีบเท่า หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า หรือ
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ หรอืสงูกวา่  
 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 
 หมวดวชิาเฉพาะ 5 30 
 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 5 30 
(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
 หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 
 โดยเลอืกจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ตอ่ไปนี ้
 กลุม่วชิาการโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ ัว่ไป 
 บงัคบั 4 ชุดวชิา 
 96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู** 

 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์** 
 99420 การโปรแกรมเว็บ** 

 99421 การโปรแกรมเชงิวตัถุ** 

 และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  99316 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ 

หมายเหต ุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสาร 
    ประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 

 ** เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัต ิ

หลักสูตรประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Certif icate Program in Computer Programming
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 กลุม่วชิาการโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นอุปกรณ์เคลือ่นที ่
 บงัคบั 4 ชุดวชิา 
 96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู* 

 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์* 

 99420 การโปรแกรมเว็บ* 

 99422 การโปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที*่ 

 และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 99316 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ 

 99319 การออกแบบสว่นปฏสิมัพันธบ์นเว็บและโมบาย 

แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา** 

 ส าเร็จการศกึษา ม.6 หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวส. หรอืเทยีบเท่า หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า หรือ
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ หรอืสงูกวา่ 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู* 1 ตน้   

  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์     
  99420 การโปรแกรมเว็บ*     

 ปลาย กลุม่วชิาการโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ ัว่ไป  ปลาย   
  99421 การโปรแกรมเชงิวัตถุ     
  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     
  96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ     
  99316 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวัตถ ุ     
  กลุม่วชิาการโปรแกรมคอมพวิเตอร ์     
  บนอปุกรณเ์คลือ่นที ่     

  99422 การโปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณ์     
   เคลือ่นที*่     
  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     
  96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ     
  99316 การวเิคราะหแ์ละออกแบบ     
   ระบบเชงิวัตถุ     
  99319 การออกแบบสว่นปฏสิัมพันธบ์นเว็บ     
   และโมบาย     

 

 

 

 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัต ิ
 ** เปิดรับนักศกึษาเฉพาะภาคตน้เทา่นัน้ 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตำ่ากว่าระดับปริญญาตรี

http://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
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รายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตร

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

 

       

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
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หลกัสตูรประกาศนยีบตัรเทคโนโลยผีลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์
Certificate Program in Product and Packaging Technology 

ชือ่ประกาศนยีบตัร 
 ชือ่เต็ม  ประกาศนยีบตัรเทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑ ์
 อกัษรย่อ  ป. เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 ชือ่เต็มภาษาองักฤษ Certificate in Product and Packaging Technology 

 อกัษรย่อภาษาองักฤษ Cert. in Product and Packaging Technology 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
  1. ส าเร็จการศกึษาชัน้ประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 

และประกอบอาชพีมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี หลงัจากจบมัธยมศกึษาตอนตน้ หรอื 
  2. ส าเร็จการศกึษาชัน้ประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 

และมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 25 ปีบรบิรูณ์ นับถงึวนัเปิดภาคการศกึษา หรอื 
  3. ส าเร็จการศกึษาชัน้ประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง  

และผา่นการอบรมหลักสตูรระดบัประกาศนยีบตัรทีส่ภามหาวทิยาลัยรับรอง หรอื 
  4. ส าเร็จการศกึษาชัน้ประโยคมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) หรือ

เทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง หรอื 
  5. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) ทกุสาขาวชิาหรอืเทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญาหรอื

เทยีบเทา่ จากสถาบนัการศกึษาทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง หรอื 
  6. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ หรอืสงูกวา่ จากสถาบันการศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลัยนัน้ๆ รับรอง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตร 

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
Certif icate Program in Product and Packaging Technology
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

 ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวส. ทกุสาขาวชิาหรอืเทยีบเทา่ 
หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ หรอืสงูกวา่  

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 
 หมวดวชิาเฉพาะ  5 30 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่  5 30 
(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
 หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 
 บงัคบั 3 ชุดวชิา 
 97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติในอตุสาหกรรม** 

 96318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ*์* 

 97431 เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุัณฑ*์* 

 และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
 97103 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบับรรจภุัณฑ ์

 97214 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ 

 97218 การจัดการด าเนนิงานและการเป็นผูป้ระกอบการ 
 97219 วสัดอุตุสาหกรรมและกรรมวธิกีารผลติ 

 97419 การจัดการคณุภาพและมาตรฐานอตุสาหกรรม 

 97420 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานส าหรับอตุสาหกรรม 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

หมายเหต ุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสาร 
    ประชาสัมพันธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลัย 
 ** เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัต ิ
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

 ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวส. ทกุสาขาวชิาหรอืเทยีบเทา่ 
หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ หรอืสงูกวา่ 
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 97431 เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจุภัณฑ*์ 1 ตน้   

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา     
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  97214 วัสดทุางการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ ์     
  97218 การจัดการด าเนนิงานและ     
   การเป็นผูป้ระกอบการ     
  97419 การจัดการคณุภาพและ        
   มาตรฐานอตุสาหกรรม     
  97420 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน     
   ส าหรับอตุสาหกรรม     

 ปลาย 97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบ  ปลาย 97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบ 
   ผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติ    ผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติ 
   ในอตุสาหกรรม*    ในอตุสาหกรรม* 
  97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละ   97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละ 
   บรรจุภัณฑ*์    บรรจุภัณฑ*์ 
  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  97103 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับบรรจุภัณฑ ์   97103 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับบรรจุภัณฑ ์
  97214 วัสดทุางการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ ์   97214 วัสดทุางการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ ์
  97219 วัสดอุตุสาหกรรมและกรรมวธิ ี   97219 วัสดอุตุสาหกรรมและกรรมวธิ ี
   การผลติ    การผลติ 

2 ตน้   2 ตน้ 97431 เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจุภัณฑ*์ 

      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 
      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
      97214 วัสดทุางการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ ์
      97218 การจัดการด าเนนิงานและ 
       การเป็นผูป้ระกอบการ 
      97419 การจัดการคณุภาพและ    
       มาตรฐานอตุสาหกรรม 
      97420 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน 
       ส าหรับอตุสาหกรรม 

 

 

หมายเหต ุ    * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ 
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แนวทางการเปิดสอนชุดวชิาในแตล่ะภาคการศกึษา 

 

รหสัชุดวชิา รายชือ่ชุดวชิา 
ภาค 
ตน้ 

ภาค 
ปลาย 

ภาค 
พเิศษ 

10103 ทักษะชวีติ    

10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร    

10121 อารยธรรมมนุษย ์    

10131 สังคมมนุษย ์    

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ    

10151 ไทยศกึษา    

10152 ไทยกับสังคมโลก    

71311 เทคโนโลยกีารผลติและแปรรปูอาหาร    

71314 การพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร    

94330 การจัดการผลติผลและการแปรรูปผลติผลเกษตร    

94431 การจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร    

96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี    

96304 การสือ่สารขอ้มลูและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์    

96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละการควบคุมภายใน    

96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ    

96408 การจัดการระบบฐานขอ้มูล*    

96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้    

96412 การบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ    

96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร*์    

96415 ระบบธุรกจิอัจฉรยิะ    

97101 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการพมิพ ์    

97103 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับบรรจุภัณฑ ์     

97210 คณติศาสตรป์ระยกุตส์ าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม    

97214 วัสดทุางการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ/์วัสดแุละ 
การจัดการบรรจุภัณฑอ์ย่างย่ังยนื 

   

97217 พืน้ฐานทางวศิวกรรมเครือ่งกลส าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม    

97218 การจัดการด าเนนิงานและการเป็นผูป้ระกอบการ    

97219 วัสดอุตุสาหกรรมและกรรมวธิกีารผลติ    

97220 การจัดการและการพัฒนากลยทุธผ์ลติภัณฑ ์    

97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการแกปั้ญหาในอุตสาหกรรม    

97222 การเปลีย่นผ่านสูด่จิทิัลส าหรับอตุสาหกรรมและธุรกจิ    

97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคมุทางการผลติ 
ในอตุสาหกรรม 

   

97315 เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกลการผลติ    
 

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
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รหสัชุดวชิา รายชือ่ชุดวชิา 

ภาค 
ตน้ 

ภาค 
ปลาย 

ภาค 
พเิศษ 

97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติ 
ในอตุสาหกรรม* 

   

97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัตใินอตุสาหกรรม    

97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ*์    

97320 นวัตกรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑ*์    

97418 ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม    

97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม    

97420 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานส าหรับอตุสาหกรรม    

97421 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยวีศิวกรรมการผลติและการจัดการ    

97423 การวางผังโรงงานและการศกึษาการท างานในอตุสาหกรรม    

97426 วศิวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์    

97431 เทคโนโลยกีารแปรรปูบรรจุภัณฑ*์    

97432 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยบีรรจุภัณฑแ์ละการจัดการผลติภัณฑ ์    

97433 การศกึษาความเป็นไปไดท้างอตุสาหกรรมและการจัดการโครงการ    

97436 ปัญญาประดษิฐส์ าหรับอตุสาหกรรมและธุรกจิ    

99201 วทิยาศาสตรส์ าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร     

99202 การวเิคราะหข์อ้มูล    

99203 คณติศาสตรส์ าหรับวทิยาการคอมพวิเตอร ์    

99204 สถติสิ าหรับวทิยาการขอ้มลู    

99205 หลักวทิยาการขอ้มลูและการแสดงผลดว้ยแผนภาพ    

99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บและการประยกุต ์    

99311 ระบบส านักงานอัตโนมัตแิละพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส*์    

99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย    

99314 โครงสรา้งขอ้มูลและขัน้ตอนวธิ ี    

99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบัิตกิาร    

99316 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวัตถุ    

99319 การออกแบบสว่นปฏสิัมพันธบ์นเว็บและโมบาย    

99321 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส าหรับผูส้งูอายุ    

99322 องคก์รดจิทิัลและการบรหิารจัดการ    

99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรับวทิยาการขอ้มลู*    

99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร ์    

99409 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร    

99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม    

99412 หลักการและการบรหิารเครอืข่าย*    

99414 เทคโนโลยมีัลตมิเิดยี    

99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์    

99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์    

99420 การโปรแกรมเว็บ*    

99421 การโปรแกรมเชงิวัตถ*ุ    
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หมายเหต ุ   ขอ้มลูอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสารประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 
   * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัชุดวชิา รายชือ่ชุดวชิา 
ภาค 
ตน้ 

ภาค 
ปลาย 

ภาค 
พเิศษ 

99422 การโปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที ่    

99423 ขอ้มลูขนาดใหญแ่ละการประยกุต ์    

99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรูข้องเครือ่ง*    

99425 ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการขอ้มูล    

99429 ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการคอมพวิเตอร ์    
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รายละเอยีดของชุดวชิา 
 

10103 ทกัษะชวีติ          (6 หนว่ยกติ) 
 Life Skills 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ  

 2. เพือ่ใหม้ทีักษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ทักษะในการด าเนินชวีติในสังคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลยี การใช ้

เหตุผล การคดิวเิคราะห์ การแกปั้ญหา การเจรจาต่อรอง การบริหารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครียด 

ความเขา้ใจตนเอง คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร        (6 หนว่ยกติ) 
 English for Communication 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถู้กตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์        (6 หนว่ยกติ) 
 Human Civilization 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในดา้นการเมือง เศรษฐกจิ  

และสงัคม  

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

3.  เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมือง 
เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10131 สงัคมมนุษย ์        (6 หนว่ยกติ) 
 Human Society 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

รายละเอียดของชุดวิชา
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 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ลักษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตัวเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของ
มนุษย ์องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ
การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ        (6 หนว่ยกติ) 
 Science, Technology and Environment for Life 
 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ กฎเกณฑ ์และการพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยทีีม่ี
อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์
 3.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์ับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยี

ทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 
  4.  เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 
 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย์ องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สุขภาพอนามัยและ
โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา        (6 หนว่ยกติ) 
 Thai Studies 
 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวัฒนธรรม 
2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 
3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ความรูเ้กีย่วกับความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วัฒนธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 
10152 ไทยกบัสงัคมโลก        (6 หนว่ยกติ) 
 Thailand and the World Community 
 วตัถปุระสงค ์
 1.  เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนว้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 
 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

3. เพือ่ใหน้ าความรูไ้ปคดิ วเิคราะหปั์ญหา อนัเป็นผลจากกระแสโลกาภวิตัน ์ในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง 
เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 สถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสงัคมโลก ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประเทศไทย 

รวมถงึสภาพปัญหา และสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อนัเป็นผลจากกระแสโลกาภวิตัน ์ซึง่สง่ผลใหเ้กดิความตระหนัก 
และมีความรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะห์ถงึสาเหตุของปัญหาและผลกระทบต่อภาพรวมของ
สงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 
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71311 เทคโนโลยกีารผลติและแปรรูปอาหาร      (6 หนว่ยกติ)  
 Food Production and Processing Technologies 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูห้ลกัการการถนอมอาหาร และการแปรรูปอาหาร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจการควบคมุคณุภาพระหวา่งกระบวนการผลติอาหารและกระจายอาหาร 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกับอปุกรณ์เครือ่งมอื เครือ่งจักรและบรรจุภัณฑ ์ทีใ่ชใ้นการถนอมและ

แปรรูปอาหาร 

 4. เพือ่ใหค้วามรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกับเทคโนโลยสีะอาดในกระบวนการผลติอาหาร 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจการวางแผนการผลติอาหาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 การจัดการและการวางแผนการผลติในอุตสาหกรรมอาหาร ตั ้งแต่การจัดหาวัตถุดบิ การผลติ การเก็บ

รักษา การบรรจุ การขนส่ง และการจัดการทรัพยากรทีใ่ชใ้นการผลติ การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 

การสอบยอ้นกลับผลติภัณฑอ์าหาร  

 การเตรียมวัตถุดบิส าหรับการแปรรูปอาหาร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรและวธิกีาร การแปรรูปอาหาร  

ในระดับวสิาหกจิชมุชนและระดับอุตสาหกรรม นวัตกรรมดา้นการแปรรูปอาหาร ผลกระทบของการแปรรูปอาหาร 

ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร การจัดการการผลิตอาหารที่ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และ

เทคโนโลยสีะอาดในกระบวนการผลติอาหาร 

71314 การพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร      (6 หนว่ยกติ) 
 Food Product Development 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหรู้แ้ละเขา้ใจการวจัิยและพัฒนาขอ้มูลและแนวคดิในการพัฒนาผลติภัณฑ ์รวมถงึหลักการตลาด

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาผลติภัณฑ ์

 2. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจกระบวนการวจิัยและพัฒนาผลติภัณฑ ์

  3. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจกระบวนการในการทดสอบและประเมนิผลติภัณฑ ์

 4. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจกฎหมายและระเบยีบ เพือ่การกลา่วอา้งและคุม้ครองผลติภัณฑ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคิดและความส าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การสรา้งแนวความคิดและการคัดเลือก
ผลติภัณฑใ์หม่ แนวทางการสรา้งมูลค่าเพิม่ผลติภัณฑอ์าหาร พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค การพัฒนาสตูรและกรรมวธิี

การผลติผลติภัณฑ์ใหม่ การเลือกใชภ้าชนะบรรจุ สถิตทิี่ใชใ้นการพัฒนาผลติภัณฑ์ การทดสอบและประเมิน

คุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ การประเมินอายุการเก็บรักษา  ผลิตภัณฑ์อาหารก่อนออกสู่ตลาด  

การทดสอบผลติภัณฑ์อาหารในตลาด กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา การออกแบบและการสรา้งฉลากอาหาร    

มติทิางวฒันธรรมทีน่ ามาใชพั้ฒนาผลติภัณฑอ์าหารเพือ่เพิม่มูลคา่ 

94330 การจดัการผลติผลและการแปรรูปผลติผลเกษตร      (6 หนว่ยกติ) 
 Agricultural Products and Processing Management 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดการผลติผลเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดการแปรรูปผลติผลเกษตร 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตใ์ชค้วามรูใ้นการจัดการผลติผลและแปรรูปผลติผลเกษตร 



สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9798 
 
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคดิการจัดการผลติผลและการแปรรูปผลติผลเกษตร การเพิ่มมููลคา่ผลติผลเกษตร การเก็บเกีย่วและ
วทิยาการหลังการเก็บเกีย่วพืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว ์และสัตวน์ ้า การแปรรูปผลติผลเกษตร เป็นอาหารและเป็น

ผลติภัณฑท์ีไ่ม่ใชอ่าหาร รวมทัง้พลังงาน บรรจุภัณฑผ์ลติผลเกษตรและอาหาร การจัดตัง้โรงงานแปรรูปผลติผล

เกษตร การลงทุนและการจัดการดา้นการเงนิส าหรับโรงงานแปรรูปผลิตผลเกษตร การวางแผนการผลติและ 

การจัดการวัตถุดบิส าหรับโรงงานแปรรูปผลติผลเกษตร การด าเนินการการผลติในโรงงานแปรรูปผลติผลเกษตร 

ตลอดจนกรณีตัวอย่างการจัดการผลติผลและการแปรรูปผลติผลเกษตร 

94431 การจดัการการตลาดสนิคา้เกษตร      (6 หนว่ยกติ) 
 Agricultural Marketing Management 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการตลาดและการจัดการการตลาดโดยทั่วไป 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับระบบการตลาด การจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร นโยบายและ

มาตรการดา้นการตลาดสนิคา้เกษตรของประเทศไทยและตา่งประเทศ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน า ความรูม้าประยุกตก์ับการจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคิดการตลาด ระบบการตลาด บทบาทและหนา้ที่ของการตลาด กระบวนการทางการตลาด  

การจัดการการตลาดโดยทั่วไป ไดแ้ก่ การวเิคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การวางแผนการตลาด  การแบ่ง 

สว่นตลาด การตลาดเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลติภัณฑ์ การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก ่ 
กลยุทธ์ดา้นผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด การปฏิบัติการและการควบคุม 

ทางการตลาด  

 การน าแนวคดิทางการตลาดมาใชก้ับการตลาดสนิคา้เกษตร ระบบและสภาพการตลาดสนิคา้เกษตร 

สถาบันและองคก์ารทางการตลาดสนิคา้เกษตร วถิีการตลาดและสว่นเหลือ่มการตลาดสนิคา้เกษตร การจัดการ

การตลาดสนิคา้เกษตร ประเภทสนิคา้วัตถุดบิ สนิคา้กึง่ส าเร็จรูป และสนิคา้แปรรูป การวเิคราะห์ทางการตลาด

สินคา้เกษตร พฤติกรรมผูซ้ื้อสินคา้เกษตร การแข่งขันทางการตลาดสินคา้เกษตร นโยบายและมาตรการ 

ดา้นการตลาด สนิคา้เกษตรของประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการจัดการการตลาด

สนิคา้เกษตร 

96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี      (6 หนว่ยกติ) 
 Mathematics and Statistics for Science and Technology 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับคณิตศาสตร์ อันเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งในการท าความเขา้ใจ       

ตอ่ชดุวชิาตา่งๆ ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีต่อ้งศกึษาในภายหลงั 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสถติ ิและสามารถน าความรู ้ความเขา้ใจนี้ไปใชท้ าความเขา้ใจ   

ตอ่ชดุวชิาตา่งๆ ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีต่อ้งศกึษาในภายหลงั 

 

 
 

 

 



หลักสูตรการศึกษา98 99 
 
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ตรรกศาสตร์ เซต ระบบจ านวนจรงิ เรขาคณิตวเิคราะห์ ความสัมพันธ ์ฟังกช์ัน ล าดับ อนุกรม ฟังกช์ัน
พีชคณิตฟังก์ชันอดิสัย เมทริกซ์ ดีเทอร์มินันท์ เวกเตอร์ อนุพันธ์ อินทิกรัล การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู ่      

ความน่าจะเป็น ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับสถิติศาสตร์และสถิติพรรณา การแจกแจงตัวแปรสุ่ม สถิติศาสตร ์            

องิพารามิเตอร์เบื้องตน้ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์เบื้องตน้ การวเิคราะห์สหสัมพันธ์ การถดถอยเชงิเสน้      

อยา่งงา่ย และการประยกุตใ์ชค้ณติศาสตรแ์ละสถติทิางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

96304 การสือ่สารขอ้มูลและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์      (6 หนว่ยกติ) 
 Data Communications and Networking 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการสือ่สารขอ้มูล องคป์ระกอบของการสือ่สารขอ้มูล 
 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการและเกดิแนวคดิเกีย่วกับการสือ่สารขอ้มลูในรูปแบบตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถใชร้ะบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เป็นเครือ่งมอืในการสือ่สารขอ้มูล 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคดิเบือ้งตน้เกีย่วกับการสือ่สารขอ้มูล ฮาร์ดแวร์ส าหรับการสือ่สาร ช่องสัญญาณ สือ่และอุปกรณ์ 

ในการสือ่สาร การรับสง่ขอ้มูลและโพรโทคอล ซอฟตแ์วรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับการสือ่สารขอ้มูล การสือ่สารแบบไรส้าย 

ความรูเ้กี่ยวกับระบบเครือข่ายเบื้องตน้ ระบบเครือข่ายทอ้งถิ่น ระบบเครือข่ายแวน ระบบเครือข่ายแมน ระบบ

เครือข่ายอืน่ๆ ระบบอนิเทอร์เน็ต ระบบอนิทราเน็ต ระบบเอ็กซ์ทราเน็ต รวมทัง้จัดระบบเครือข่ายและความปลอดภัย 

ของขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการสือ่สารขอ้มูลทางธรุกจิ 

96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละการควบคมุภายใน      (6 หนว่ยกติ) 
 Computer Systems Auditing and Internal Control 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับประเภทและขอบเขตของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบระบบงาน  

  คอมพวิเตอร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับบทบาทและผลกระทบของคอมพวิเตอรท์ีม่ตีอ่การควบคมุภายในและการตรวจสอบ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจเทคนคิการควบคมุภายในและเทคนคิการตรวจสอบทีด่ ี

 4. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิเกีย่วกบัวธิกีารสรา้งระบบตรวจสอบผา่นคอมพวิเตอร์ 

 5. เพือ่มคีวามรูค้วามสามารถในการวางแผน ควบคมุงาน ตดิตาม และประเมนิผลระบบงานคอมพวิเตอร์
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ประเภทและขอบเขตของการควบคุมภายในและการตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ บทบาทและ

ผลกระทบของการใชค้อมพิวเตอร์ที่มีต่อการควบคุมภายในและการตรวจสอบ ระเบยีบวธิีการควบคุมภายในที่ด ี

การควบคุมการจัดการ การควบคุมการพัฒนาระบบงาน การควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร์ การควบคุมเกีย่วกับ

ความปลอดภัยของระบบงานคอมพิวเตอร์ ระเบียบวธิีการทางการตรวจสอบ เครื่องมือและเทคนิคที่ใชใ้นการ

ตรวจสอบมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในระบบงานคอมพิวเตอร์ วธิกีารสรา้งระบบตรวจสอบผ่านคอมพิวเตอร ์ 

วธิีป้องกันการทุจริต และวธิีการป้องกันความเสยีหายจากคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการเตรียมตัวและการพัฒนา
บคุลากร และกรณีศกึษา 
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96407 การพฒันาระบบสารสนเทศ      (6 หนว่ยกติ) 
 Information Systems Development 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 2. เพื่อใหส้ามารถประยุกตห์ลักการ ทฤษฎ ีและเทคนิคดา้นการพัฒนาระบบสารสนเทศสูภ่าคปฏบิัตไิด ้

อยา่งเหมาะสม 
 3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวางแผน ควบคมุ ตดิตาม และประเมนิผลระบบสารสนเทศทีไ่ดพั้ฒนามาแลว้ 
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 การประมวลผลขอ้มูลทางธุรกจิดว้ยคอมพิวเตอร์ วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวเิคราะห์และ
ออกแบบระบบเชงิออปเจ็กต ์การศกึษาความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ระเบยีบวธิกีารและเทคนคิทีใ่ชว้เิคราะห์
ระบบสารสนเทศ การวเิคราะห์ค่าใชจ้่าย การวเิคราะห์ความตอ้งการใชข้อ้มูล ระเบยีบวธิกีารและเทคนิคทีใ่ชอ้อกแบบ
ระบบสารสนเทศ รวมทัง้เทคนิคการท าตน้แบบ แนวทางในการพัฒนาและทดสอบชุดโปรแกรมค าสั่ง การจัดท า
เอกสาร การตดิตัง้และการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ การตดิตามและประเมนิผลระบบสารสนเทศ 

96408 การจดัการระบบฐานขอ้มูล      (6 หนว่ยกติ) 
 Database Systems Management 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับขอ้มลู สารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู 
 2. เพือ่ใหม้ทีักษะในการจัดการฐานขอ้มูลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกับสภาพองคก์าร 
 3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการบรหิาร และการจัดการฐานขอ้มูลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ความหมายของระบบฐานขอ้มูล คุณสมบัตแิละโครงสรา้งของระบบฐานขอ้มูล แบบจ าลองของขอ้มูล 
โครงสรา้งทางตรรกภาพและกายภาพของฐานขอ้มูล การจัดการขอ้มูลและคน้คืนขอ้มูล การควบคุมและรักษา
ความปลอดภัยของฐานขอ้มูล พจนานุกรมขอ้มูล กรณีศกึษา และสถานการณ์จ าลองเกีย่วกับการใชป้ระโยชน์ของ
ฐานขอ้มลู 

96411 ระบบสารสนเทศและการจดัการความรู ้      (6 หนว่ยกติ) 
 Information System and Knowledge Management 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับระบบสารสนเทศในการบรหิารงานระดับตา่งๆ 
 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับการก าหนดนโยบาย การวางแผน การบรหิารและจัดการระบบสารสนเทศ

เชงิกลยทุธ ์
 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความรูข้ององคก์าร กระบวนการจัดการความรู ้การพัฒนาระบบ

จัดการความรู ้การสรา้งองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้
 4. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิในการน าเทคโนโลยสีมัยใหม่มาใชใ้นการจัดการสารสนเทศและความรู ้
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ความหมาย ววิัฒนาการ และบทบาทของระบบสารสนเทศในองคก์าร ประเภทของระบบสารสนเทศทีใ่ช ้
ในธุรกจิ การก าหนดนโยบาย การวางแผน การวเิคราะห ์และการควบคมุ การประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศธรุกจิและ
ระบบสารสนเทศเชงิกลยุทธ์ การประเมนิความคุม้ค่าของระบบสารสนเทศ กรณีศกึษาเกีย่วกับระบบสารสนเทศ 
ทางธุรกจิและระบบสารสนเทศเชงิกลยุทธ์ แนวคดิทั่วไปเกีย่วกับความรู ้ประเภทของความรู ้กระบวนการจัดการ
ความรู ้การวเิคราะห ์การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการความรู ้การสรา้งองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้การประยุกตใ์ช ้
หรอืกรณีศกึษาเกีย่วกบัการจัดการความรู ้
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96412 การบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ      (6 หนว่ยกติ) 
 Information Technology Project Management 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับโครงการ และการบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรของโครงการ ขอบเขตของโครงการ 

คณุภาพของโครงการ และความเสีย่งของโครงการ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกระบวนการ การใชเ้ครือ่งมอืและเทคนคิส าหรับการบรหิารโครงการ

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ความหมายของโครงการ วงจรชีว ิตของโครงการ ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ 

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางในการบริหารทรัพยากรของโครงการ การบริหารขอบเขตของโครงการ  
การบรหิารคุณภาพของโครงการ การบรหิารความเสีย่งของโครงการ กระบวนการ เครื่องมอื และเทคนิคส าหรับ 

การบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ กรณีศกึษาการบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์      (6 หนว่ยกติ) 
 Computer Programming 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูแ้ละทักษะเกี่ยวกับกระบวนการ วธิีการ เทคนิคและเทคโนโลยีที่ทันสมัยส าหรับ 

การเขยีนโปรแกรม 
 3. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจและสามารถเขยีนโปรแกรมไปใชป้ระโยชนใ์นงานธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคดิเกีย่วกับออปเจ็กตอ์อเรยีนเต็ดหรือเชงิวัตถุ ตรรกะในการแกปั้ญหาและอัลกอรธิมึ การวเิคราะห์

ปัญหาในเชงิวัตถุ หลักการเขยีนโปรแกรมเชงิวัตถุ ขัน้ตอนการวางแผน วเิคราะห ์การเขยีนผังงาน โดยใชภ้าษา

ยูเอ็มแอล การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ และการติดตัง้โปรแกรม เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม  

การจัดท าเอกสารคูม่อืโปรแกรม 

96415 ระบบธุรกจิอจัฉรยิะ      (6 หนว่ยกติ) 
 Business Intelligence Systems 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับธรุกจิอัจฉรยิะ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการขอ้มูลขนาดใหญ่ของธรุกจิ 

 3. เพื่อใหม้ีความรูแ้ละทักษะเกี่ยวกับการใชเ้ทคนิควธิีการต่างๆ ในการวเิคราะห์และจัดการขอ้มูล 

  ขนาดใหญข่องธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ความหมายและองคป์ระกอบของธุรกจิอัจฉรยิะ การจัดท าคลังขอ้มูลทางธุรกจิ เทคนิคในการท าเหมอืง

ขอ้มูลเพื่อคน้หาความรูใ้หม่ การจัดการขอ้มูลขนาดใหญ่ เทคนิคการค านวณและขัน้ตอนวธิสี าหรับวเิคราะห์และ 

ขุดคน้หารูปแบบในขอ้มูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมต่างๆ ของคลังขอ้มูล การพัฒนาคลังขอ้มูล การออกแบบ
คลังขอ้มูลส าหรับขอ้มูลทีม่ีความแตกต่างทางโครงสรา้ง การคัดกรองขอ้มูล การแปลงรูปขอ้มูล การท าความสะอาด

ขอ้มลู กรณีศกึษาเกีย่วกบัการใชแ้ละการสรา้งแบบจ าลองและคลงัขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจทางธรุกจิ 
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97101 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการพมิพ ์      (6 หนว่ยกติ) 
 General Studies in Printing 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหรู้ป้ระวัตคิวามเป็นมาของการพมิพแ์ละวัสดทุีเ่กีย่วขอ้งกับการพมิพ์ 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการพืน้ฐานของระบบการพมิพท์ีใ่ชก้ันอยู่โดยทั่วไป 

 3. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายเทคนคิการเลอืกใชร้ะบบการพมิพส์ ิง่พมิพต์า่งๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 4. เพือ่ใหรู้จั้กและเขา้ใจธรรมชาตแิละคณุสมบตัขิองวัสดทุีใ่ชใ้นการพมิพ ์

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการพมิพ ์ธรุกจิการพมิพแ์ละอตุสาหกรรมการพมิพท์ั่วไป 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 การพมิพ์และววิัฒนาการของการพมิพ์ ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบัน วัสดุใชพ้มิพ์ หมกึพิมพ์ ความรูเ้กีย่วกับ
กระบวนการผลติสิง่พมิพ์ ตัง้แต่งานก่อนกระบวนการพมิพ์และงานในกระบวนการพมิพ์ ประกอบดว้ยงานกอ่นพมิพ ์

งานพิมพ์ดว้ยการพมิพ์ระบบต่างๆ ในดา้นหลักการพมิพ์ วธิกีารพมิพ์ แม่พิมพ์ เครื่องพมิพ์ และสิง่พมิพ์ทีผ่ลติได ้

งานหลังพิมพ์ เทคโนโลยสีารสนเทศในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ธุรกจิการจัดพิมพ์และธุรกจิการพิมพ์ การจัดการ

ทางการพมิพ ์อตุสาหกรรมการพมิพไ์ทย กฎหมายและระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

97103 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบับรรจภุณัฑ ์      (6 หนว่ยกติ) 
 General Studies in Packaging 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการบรรจภุัณฑ ์
 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในประเภทของบรรจภุัณฑ ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการผลติบรรจภุัณฑ ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสิง่แวดลอ้มและกฎหมายและขอ้บังคับตา่งๆ เกีย่วกบับรรจภุัณฑ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 หลักการบรรจุภัณฑ ์ประเภทบรรจุภัณฑต์ามชนดิของวสัด ุไดแ้ก ่บรรจุภัณฑก์ระดาษ บรรจุภัณฑพ์ลาสตกิ 

บรรจุภัณฑ์โลหะ บรรจุภัณฑ์แกว้ ลักษณะโครงสรา้งของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์      

ตัง้แต่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ประกอบดว้ยการออกแบบโครงสรา้ง การออกแบบกราฟฟิก การพิมพ์ การขึน้รูป  

การบรรจุของเหลว ของแหง้ การปิดผนึก และหน่วยขนสง่ในการกระจ่ายสนิคา้ ผลของบรรจุภัณฑต์อ่สิง่แวดลอ้ม 

และกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบับรรจภุัณฑ ์

97210 คณิตศาสตรป์ระยุกตส์ าหรบัเทคโนโลยอีุตสาหกรรม      (6 หนว่ยกติ) 
 Applied Mathematics for Industrial Technology 
 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในดา้นคณิตศาสตร์ประยุกตท์ีเ่กีย่วขอ้งกับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูด้า้นคณิตศาสตร์ประยุกตไ์ปใชง้านเกีย่วขอ้งกับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าความรูด้า้นคณิตศาสตร์ประยุกต์ไปใชใ้นการศกึษาเนื้อหาในชุดวชิาต่างๆ ทาง

เทคโนโลยอีตุสาหกรรมตอ่ไป 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร จ านวนเชงิซอ้น อนุพันธ์และการประยุกต ์ 
ปรพัินธ์และการประยุกต ์อนุกรมอนันตแ์ละการลู่เขา้ อนุกรมฟูเรียร์ เรขาคณิตวเิคราะห์ในปรภิูมสิามมติ ิฟังกช์ัน 

หลายตัวแปร อนุพันธย์่อยของฟังกช์ันหลายตัวแปร ปรพัินธส์องชัน้ ปรพัินธส์ามชัน้ สมการอนุพันธส์ามัญอันดับหนึ่ง 

สมการอนุพันธส์ามัญเชงิเสน้อนัดบัสงู ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลขเบือ้งตน้ 

97214 วสัดุทางการพมิพแ์ละบรรจุภณัฑ ์      (6 หนว่ยกติ) 
 Printing and Packaging Materials 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับวัสดปุระเภทตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 2. เพื่อใหม้ีความสามารถในการเลือกใชป้ระเภทของวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม 
กบัการน าไปใชง้าน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสมบตัขิองวัสดเุพือ่ใชใ้นการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 4. เพื่อใหม้ีความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหาทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์อันเนื่องมาจากวัสดุทาง 

การพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ความรูเ้กีย่วกับองคป์ระกอบ ประเภท มาตรฐาน กระบวนการผลติ สมบัตขิองวัสดทุางการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ์

ประเภทต่างๆ ไดแ้ก ่แม่พมิพ์ วัสดุใชพ้มิพ์ หมกึพมิพ์ วัสดุส าหรับงานหลังพมิพ์ และวัสดุอืน่ทีใ่ชใ้นการพมิพ์และ

บรรจุภัณฑ์ การรูจั้กเลือกใชป้ระเภทของวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการน าไปใชง้าน  
การวเิคราะห์ปัญหาทีเ่กดิในการพิมพ์และการใชง้านบรรจุภัณฑอ์ันเนื่องมาจากวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์

และวธิแีกไ้ข 

97214 วสัดุและการจดัการบรรจภุณัฑอ์ยา่งย ัง่ยนื*      (6 หนว่ยกติ) 
 Material and Sustainable Packaging Management 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจ และมีแนวคดิในการเลอืกวัสดุบรรจุภัณฑ์ และการจัดการบรรจุภัณฑ์

อยา่งยั่งยนื 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการเลอืกใชป้ระเภทของวัสดบุรรจภุัณฑอ์ย่างเหมาะสม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสมบตัขิองวัสดเุพือ่ใชใ้นงานทางบรรจภุัณฑ ์
 4. เพื่อใหม้ีความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหาทีเ่กดิในการใชง้านบรรจุภัณฑ ์และการจัดการบรรจุภัณฑ์

อยา่งยั่งยนื 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ความรูเ้กี่ยวกับองค์ประกอบ ประเภท มาตรฐาน กระบวนการผลิต สมบัติของวัสดุทางบรรจุภัณฑ ์

ประเภทต่างๆ และวัสดุอื่นที่ใชใ้นทางบรรจุภัณฑ์ การรูจั้กเลือกใชป้ระเภทของวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม 

กบัการน าไปใชง้าน การวเิคราะหปั์ญหาทีเ่กดิในการใชง้านบรรจภุัณฑ ์และการจัดการบรรจภุัณฑอ์ยา่งยั่งยนื 

 

 
 
 
หมายเหต ุ * คาดวา่จะเปิดสอนในภาคปลาย/2564 
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97217 พืน้ฐานทางวศิวกรรมเครือ่งกลส าหรบัเทคโนโลยอีุตสาหกรรม      (6 หนว่ยกติ) 
 Basic Mechanical Engineering for Industrial Technology  
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลักการทัว่ไปในงานวศิวกรรมเครือ่งกล ทีเ่กีย่วขอ้งกับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการของกลศาสตรว์ศิวกรรมในงานเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 3. เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจหลกัการของของไหลในงานเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

 4. เพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจหลักการของอุณหพลศาสตร์และระบบทางความรอ้นในงานเทคโนโลย ี 

อตุสาหกรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 หลักการทั่วไปในงานวศิวกรรมเครือ่งกลทีเ่กีย่วขอ้งกับเทคโนโลยอีุตสาหกรรม หลักการทางกลศาสตร์
วศิวกรรม สถิตยศาสตร์ พลศาสตร์ กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล การสั่นสะเทือนทางกล กลศาสตร์ของไหล 

เครื่องจักรกลของไหล หลักการทางความรอ้นและอุณหพลศาสตร์ การถ่ายเทความรอ้น การท าความเย็นและ 

การปรับอากาศเบือ้งตน้ 

97218 การจดัการด าเนนิงานและการเป็นผูป้ระกอบการ      (6 หนว่ยกติ) 
 Operation Managements and Entrepreneurships  
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจระบบการด าเนนิงาน และการบรหิารการด าเนนิงาน 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการเป็นผูป้ระกอบการ การพัฒนาธุรกจิ การวางแผนธรุกจิ การสรา้งแผนธรุกจิ  
และการหาแหลง่ทนุ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ลกัษณะองคก์รในอตุสาหกรรม การวเิคราะหค์วามตอ้งการและการพัฒนาผลติภัณฑ ์การเลอืกท าเลทีต่ัง้ 

และการวางผังสถานประกอบการ การวางแผนก าลังผลติ การจัดการการผลติ การบรหิารทรัพยากรบุคคล การจัด

จ าหน่ายและการตลาด การบรหิารสนิคา้คงคลัง การบรหิารตน้ทนุการผลติ การก าหนดราคา และการจัดการรายได ้

การมองหาและพัฒนาโอกาสทางธุรกจิ การพยากรณ์ความตอ้งการของตลาด การสรา้งแผนธุรกจิและการวเิคราะห์

ความเป็นไปไดท้างธรุกจิ กลยทุธผ์ลติภัณฑ ์การโฆษณาประชาสมัพันธ ์การหาแหลง่ทนุ และการบรหิารเงนิทนุ 

97219 วสัดอุุตสาหกรรมและกรรมวธิกีารผลติ      (6 หนว่ยกติ) 
 Industrial Materials and Manufacturing Process 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจชนดิและลกัษณะสมบตั ิและการใชง้านวสัดทุีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกรรมวธิกีารแปรรูปวสัดใุนลกัษณะตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจวธิกีารเขยีนแบบและอา่นแบบทางวศิวกรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ลักษณะสมบัตแิละการใชง้านของวัสดุส าคัญทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม การเลอืกใชว้ัสดุใหเ้หมาะสมกับงาน 

รวมทัง้การวเิคราะหปั์ญหาของวัสด ุกรรมวธิกีารผลติชนดิตา่งๆ การหลอมชึน้รูป การขึน้รูปวสัดกุอ้น การขึน้รูปวัสดแุผ่น

การตัดเฉือนวัสดุ การเชื่อมประกอบ การเพิ่มเนื้อวัสดุ การเพิ่มสมบัติดว้ยกรรมวิธีทางความรอ้น การขัด  
การลา้ง การเคลือบ และการท าสี การเลือกใชก้รรมวธิีการผลติที่เหมาะสม หลักการเขียนและอ่านภาพฉาย 

มาตรฐานการเขยีนแบบไทยและสากล การอ่านแบบภาพประกอบ และภาพแยกชิน้ การใหข้อ้มูลทางดา้นขนาด 

และขอ้มลูทางการผลติในแบบงาน พกิดัความคลาดเคลือ่นในการประกอบชิน้งาน 
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97220 การจดัการและการพฒันากลยุทธผ์ลติภณัฑ ์      (6 หนว่ยกติ) 
 Management and Strategic Product Development 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการและการพัฒนากลยุทธผ์ลติภัณฑ ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจในกระบวนการทางการตลาดและการวจิัยการตลาด 

 3. เพือ่ใหส้ามารถจัดการการตลาดร่วมสมัยดว้ยสือ่และเทคนคิสมัยใหม่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคดิเกีย่วกับผลติภัณฑ ์การจัดประเภทผลติภัณฑ ์การก าหนดกลยุทธก์ารตลาดของผลติภัณฑแ์ละ

ราคาใหส้อดคลอ้งกับวงจรชวีติผลติภัณฑ์ การพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่ การตัง้ราคาของผูผ้ลติและผูจั้ดจ าหน่าย 

แนวคดิการตลาด บทบาททางการตลาด กระบวนการการตลาด การวิจัยการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การตลาด
ร่วมสมัย สภาพแวดลอ้มทางการตลาด ความสัมพันธก์ับลูกคา้ในการตลาดร่วมสมัย การตัดสนิใจดา้นผลติภัณฑ์

และการจัดจ าหน่ายในการตลาดร่วมสมัย ความหมายของตลาดดจิทิัล องค์ประกอบและการน าไปประยุกต์ใช ้ 

การเจรญิเตบิโตของอนิเทอรเ์น็ต เว็บไซตส์ือ่สงัคมออนไลน ์การประเมนิผลการท าการตลาดดจิทิลั 

97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการแกป้ัญหาในอุตสาหกรรม      (6 หนว่ยกติ) 
 Creative Thinking and Problem Solving in Industry 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ทกัษะ และกระบวนการสรา้งความคดิสรา้งสรรคใ์นการแกปั้ญหาในอตุสาหกรรมได  ้

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูด้า้นการจัดการในการแกปั้ญหาทางอตุสาหกรรมได ้
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 กระบวนการคดิรูปแบบใหม่ๆ การแกไ้ขปัญหา รวมถงึการตัง้เป้าหมายทางอุตสาหกรรมดว้ยวธิกีารหรอื

เทคนิคต่างๆ ทีส่รา้งสรรค ์การปรับกระบวนการผลผลติเขา้สูต่ลาดทีแ่ตกต่างออกไป คดิวธิกีารใหม่ในการแกไ้ข

ปัญหา เปลีย่นแนวคดิทีแ่ตกตา่งจากรูปแบบเดมิรวมถงึพัฒนาใหไ้ดว้ธิีการทีด่ยี ิง่ข ึน้ การวเิคราะห์ความแตกต่าง

ระหว่างความคดิสรา้งสรรค์ จินตนาการ วสิัยทัศน์และกลยุทธ์ และสามารถบูรณาการและสังเคราะห์ความคิด

สรา้งสรรค์ จินตนาการ วสิัยทัศน์และกลยุทธ์ผสมผสานกับองค์ความรูด้า้นการจัดการอุตสาหกรรมจะน าไปสู ่    

การก าหนดแนวทางการสรา้งนวัตกรรมและการแกปั้ญหาในอตุสาหกรรมได ้

97222 การเปลีย่นผา่นสูด่จิทิลัส าหรบัอุตสาหกรรมและธุรกจิ      (6 หนว่ยกติ) 
 Digital Transformation for Industry and Business 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการเปลีย่นผ่านเทคโนโลยดีจิทิัลในธรุกจิและอตุสาหกรรม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกระบวนการเปลีย่นผา่นเทคโนโลยดีจิทิลัในธรุกจิและอตุสาหกรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ยุทธศาสตร์การเปลีย่นผ่านสูเ่ทคโนโลยดีจิทิัลในธุรกจิและอตุสาหกรรม การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

และการด าเนินงานดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ที่ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล ระบบดิจิทัล

สนับสนุนกระบวนการผลติ ระบบคลาวด ์การเรียนรูข้องเครื่องจักร อนิเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ วทิยาการหุ่นยนต ์

ระบบอตัโนมัต ิปัญญาประดษิฐ ์ความจรงิเสมอืน การจ าลองสถานการณ์ 
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97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคมุทางการผลติในอุตสาหกรรม      (6 หนว่ยกติ) 
 Technology for Production Planning and Control in Industry 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจระบบการผลติแบบยดืหยุ่น 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตใ์ชร้ะบบการวางแผนความตอ้งการวัสด ุ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถเชือ่มโยงการตัดสนิใจระบบการวางแผนทรัพยากรการผลติ  

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการและการประยุกตใ์ชปั้ญญาประดษิฐท์างอตุสาหกรรม  

 5. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการการจัดการเทคโนโลยรีะบบการผลติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 การน าเทคโนโลยอีัตโนมัตทิางการผลติมาประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนและควบคมุการผลติอันประกอบดว้ย
ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น ระบบการวางแผนความตอ้งการวัสดุ และระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิต 

นอกจากนียั้งศกึษาถงึปัญญาประดษิฐท์างอตุสาหกรรม และการจัดการเทคโนโลย ี

97315 เครือ่งมอืและเครือ่งจกัรกลการผลติ      (6 หนว่ยกติ) 
 Tools and Machines for Manufacturing Process 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับเครือ่งมอืในอตุสาหกรรมการผลติ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับเครือ่งจักรในอตุสาหกรรมการผลติ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวดัละเอยีดในอตุสาหกรรมการผลติ 
 4. เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับเทคโนโลยกีารท าแมพ่มิพ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 พืน้ฐานทั่วไปเกีย่วกบัเครือ่งมอืกลตัดโลหะตา่งๆ และระบบจับยดึชิน้งาน ทฤษฎเีกีย่วกบัการตดัเฉือนโลหะ 

การเคลือ่นทีต่ัดเฉือนและการใชง้าน แรงทีใ่ชใ้นการตัดเฉือน อณุหภูมขิองเศษโลหะและมดี ลักษณะของเศษโลหะ 

การสกึหรอ การสกึกร่อนของมดี ความละเอยีดของผวิงาน และการวัดละเอยีด ความผดิพลาดในการวัดและการลด

ความผดิพลาดในระบบการวัด การหลอ่ลืน่และการหล่อเย็นเครือ่งมอืกล การวเิคราะหเ์พือ่หารูปแบบชิน้สว่นเครือ่งมอื 

เครือ่งจักรแบบตา่งๆ ตามหนา้ทีท่ีก่ าหนด ทฤษฎพีืน้ฐานเกีย่วกับความแข็งแรงของวัสด ุและคณุสมบัตเิชงิกลของ

วัสดทุางวศิวกรรม การก าหนดวัสดุตลอดจนการก าหนดคณุภาพผวิงาน และพกิัดความเผือ่ เทคโนโลยกีารท าแม่พมิพ ์

ชนิดของแม่พิมพ์ วัสดุแม่พิมพ์ วธิีในการขึน้รูปแม่พิมพ์ การหล่อการชุบดว้ยไฟฟ้า การตัดผวิดว้ยเครื่องมือกล    
การปาดผวิ การพ่นเคลอืบ การกัดโลหะ การปรับปรุงสมบัตขิองวัสดุท าแม่พมิพ์ดว้ยความรอ้น  การขัดผวิแม่พมิพ ์

รวมทัง้การฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ 

97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภณัฑแ์ละกระบวนการผลติในอุตสาหกรรม      (6 หนว่ยกติ) 
 Technology for Product and Process Design in Industry 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการน าคอมพวิเตอรช์ว่ยในการออกแบบ 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการใชเ้ทคโนโลยกีารจัดกลุม่ 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการและสามารถเลอืกใชค้อมพวิเตอรช์ว่ยในการวางแผนกระบวนการผลติ 
 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการท างานของเครือ่งจักรกลควบคมุเชงิตัวเลข 

 5. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการและการประยุกตใ์ชหุ้น่ยนต ์(Robot) ในอตุสาหกรรมการผลติ 

 6. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการขนถา่ยวัสดแุละชิน้สว่นอย่างอัตโนมัต ิ
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 ค าอธบิายชุดวชิา 
 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติ และเทคโนโลยอีัตโนมัตใินการผลติ เทคโนโลยี
ในการออกแบบผลติภัณฑ์และกระบวนการ ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ เทคโนโลยีการจัดกลุ่ม และ
คอมพวิเตอรช์ว่ยในการวางแผนกระบวนการผลติ และเทคโนโลยอีัตโนมัตใินการผลติ ไดแ้ก ่เครือ่งจักรกลควบคมุ
เชงิตวัเลข หุน่ยนต ์และเทคโนโลยขีนถ่ายวัสดอุตัโนมัต ิ

97317 ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมตัใินอุตสาหกรรม      (6 หนว่ยกติ) 
 Information Systems and Automation in Industry 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการและสามารถเลอืกใชร้ะบบสารสนเทศทางอตุสาหกรรม 
 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการและสามารถเลอืกใชร้ะบบอตัโนมัตใินการผลติ 
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคิดและภาพรวมของระบบการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 โครงสรา้งและการจัดการระบบ
สารสนเทศทางอตุสาหกรรม เครือ่งมอืและโปรแกรมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยดีา้นการสือ่สารและ
เครือข่ายขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ในระบบการผลติ ระบบความปลอดภัย และการบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ ภาพรวมของระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
ปัญญาประดษิฐ ์เทคโนโลยคีวามจรงิเสมือน ความรูเ้บือ้งตน้ของการวัดพื้นฐาน และการประยุกตใ์ชง้าน การวัด
ทางอุตสาหกรรม เซนเซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์ ชนิดของอุปกรณ์ท างานในระบบควบคุม ชนิดของอุปกรณ์สือ่สาร
ในระบบอัตโนมัต ิการประยุกตใ์ชไ้มโครคอมพิวเตอร์ในการควบคุมกระบวนการผลติตัวควบคุมแบบโปรแกรมได ้
และการเขยีนโปรแกรมควบคมุพืน้ฐาน และการประยุกตใ์ชหุ้่นยนตอ์ตุสาหกรรม 

97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ ์      (6 หนว่ยกติ) 
 Printing and Packaging Design 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการออกแบบ 
 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการพัฒนาและออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ์ 
 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการออกแบบสิง่พมิพแ์ละบรรจุภัณฑป์ระเภทตา่งๆ 
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 หลักการออกแบบ การออกแบบทางการพิมพ์ที่สัมพันธ์กับระบบการพิมพ์ การออกแบบตัวอักษร กราฟิก  
ส ีการออกแบบสิง่พมิพ์ทั่วไปและบรรจุภัณฑ ์การออกแบบโครงสรา้งบรรจุภัณฑ ์กระบวนการพัฒนาและออกแบบ
ทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์การพัฒนาตน้แบบ
บรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ประกอบดว้ยการออกแบบกล่อง ขวด ซอง ถุง กระป๋อง  
หลอด ฝา ถาด บรรจุภัณฑ์การ์ด และฉลากสนิคา้ แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์สนิคา้
อุปโภค บรรจุภัณฑ์ยาและเครื่องส าอาง การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิง่แวดลอ้ม กฎหมายและขอ้บังคับต่างๆ  
ทีเ่กีย่วกบับรรจภุัณฑ ์รวมทัง้การฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ 
97320 นวตักรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์      (6 หนว่ยกติ) 
 Innovation Design Technology of Product and Packaging 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับนวัตกรรมผลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑ์ 
 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการออกแบบผลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑ์ 
 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับเทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑ์ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 
 การคดิเชงิออกแบบและความคดิเชงิสรา้งสรรค์ การออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบ
ผลติภัณฑช์ุมชน การออกแบบประสบการณ์ผูใ้ชง้าน การออกแบบเพื่อมวลชนและผูส้งูวัย การสรา้งแบรนดแ์ละ

เรือ่งราวผลติภัณฑ ์การออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่า เทคโนโลยดีจิทิัลในการออกแบบ นวัตกรรมบรรจุภัณฑส์มัยใหม ่

การออกแบบเชงิรักษ์โลก เทคโนโลยโีลจสิตกิส ์

97418 ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในอุตสาหกรรม      (6 หนว่ยกติ) 
 Safety, Occupational Health and Environment in Industry 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมาย ความส าคัญ และองคป์ระกอบของงานความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ

สิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม 
 2. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการเสนอมาตรการในการจัดการและควบคมุอันตรายทีเ่กดิจากอบุัตเิหตแุละ

สิง่แวดลอ้มในการท างาน 

 3. เพื่อใหส้ามารถจัดการสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย การประเมินความเสีย่ง และการวางแผน 

รับเหตฉุุกเฉนิและอัคคภีัยได ้

 4. เพื่อใหส้ามารถจัดการและควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม และวธิกีารป้องกันผลกระทบสิง่แวดลอ้มต่อ

ชมุชนโดยรอบโรงงานได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่แวดลอ้ม 
ในอุตสาหกรรม การจัดการและควบคุมอันตรายทีเ่กดิจากสิง่แวดลอ้มในการท างานทีม่ผีลต่อความปลอดภัยและ

สขุภาพของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทัง้การป้องกันผลกระทบสิง่แวดลอ้มต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน  

การตระหนัก การประเมนิ และการควบคุมสิง่แวดลอ้มในการท างาน สาเหตุของการเกดิอุบัตเิหตุ ความสูญเสยี 

จากอุบัติเหตุและการควบคุมอุบัติเหตุ การจัดการสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย การประเมินความเสี่ยง  

การวางแผนรับเหตุฉุกเฉินและอัคคภีัย ชนิดและแหล่งก าเนิดมลพิษอุตสาหกรรม การจัดการและควบคุมมลพิษ

อตุสาหกรรม 

97419 การจดัการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม      (6 หนว่ยกติ) 
 Quality Management and Industrial Standards 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับระบบคณุภาพ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูท้างดา้นมาตรฐานการจัดการอตุสาหกรรม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับมาตรฐานตา่งๆ ในอตุสาหกรรม 

 4. เพื่อใหส้ามารถประยุกตใ์ชค้วามรูเ้กีย่วกับมาตรฐานการจัดการและมาตรฐานทางอุตสาหกรรมไปใช ้

ในการผลติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคดิเกี่ยวกับระบบคุณภาพ การสุ่มตัวอย่างและแผนภูมิควบคุม ระบบการจัดการคุณภาพยุคใหม ่

ซึ่งครอบคลุมเรื่องของระบบการจัดการคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม ระบบมาตรฐานสากลในงานอุตสาหกรรม 
มาตรฐานการจัดการระบบการผลติและการบริการ มาตรฐานสิง่แวดลอ้ม ขอ้ก าหนดผลติภัณฑ์และสมรรถภาพ 

กระบวนการมาตรฐานระบบสอบเทยีบ มาตรฐานระบบหอ้งปฏบิตักิาร และระบบมาตรฐานบรูณาการทางอตุสาหกรรม 
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97420 การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโ ่อุปทานส าหรบัอุตสาหกรรม      (6 หนว่ยกติ) 
 Logistics and Supply Chain Management for Industry 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดการโลจสิตกิส ์
 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดการโซอ่ปุทาน 
 3. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตใ์ชก้ารจัดการโลจสิตกิสแ์ละการจัดการโซอ่ปุทานในอตุสาหกรรม 
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคดิการจัดการโลจสิตกิส ์ระบบการจัดหาวัตถุดบิ การกระจายสนิคา้ การเลอืกท าเลการจัดเก็บสนิคา้ 
การขนถ่ายสนิคา้ อุปกรณ์ในการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ และรูปแบบการขนส่ง แนวคดิการจัดการโซ่อุปทาน รูปแบบ
เครอืขา่ยโซ่อปุทาน การตัดสนิใจขององคก์รในโซอ่ปุทาน การจัดการสนิคา้คงคลัง การจัดการอปุสงคแ์ละอปุทาน
ของวัตถุดิบและราคา และการประสานงานระหว่างองค์กรในโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการด าเนินงาน  
การประยกุตใ์ชก้ารจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานในอตุสาหกรรมการผลติ 

97421 ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยวีศิวกรรมการผลติและการจดัการ      (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Production Engineering Technology and Management 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดศ้กึษาและประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ดา้นเทคโนโลย ีวศิวกรรมการผลติ
  และการจัดการมาประยุกตก์ับการปฏบิตั ิ
 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการของการท างานเป็นทมีและสามารถปฏบิตัไิด ้
 3. เพื่อเสรมิสรา้งภาวะการเป็นผูน้ า ความมีมนุษยสัมพันธ ์ความสามารถในการตัดสนิใจ คุณธรรมและ

จรยิธรรมของบณัฑติ 
 4. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและส านกึในจรรยาบรรณวชิาชพีเทคโนโลยวีศิวกรรมการผลติและการจัดการ 
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 การประยุกตค์วามรูด้า้นเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจัดการเพื่อพัฒนาและแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม
และธุรกจิ จรรยาบรรณวชิาชพีเทคโนโลยีวศิวกรรมการผลติและการจัดการ กฎหมายและขอ้บังคับที่เกีย่วขอ้ง  
การเสรมิสรา้งภาวะผูน้ า มนุษยสมัพันธ ์การตดัสนิใจ และคณุธรรมผา่นกจิกรรมกลุม่สมัพันธ ์
97423 การวางผงัโรงงานและการศกึษาการท างานในอุตสาหกรรม      (6 หนว่ยกติ) 
 Plant Layout and Work Study in Industry 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวางผังโรงงานและการเคลือ่นยา้ยวัสดใุนโรงงาน และสามารถ

วางผังโรงงานได ้
 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการศกึษาการท างาน และสามารถจัดท ามาตรฐานการท างานและ

เวลามาตรฐานในการท างานได ้
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 อปุกรณ์ในการล าเลยีงวัสดภุายในโรงงาน การจัดระบบต่างๆ ของโรงงาน ไดแ้ก่ แสง ส ีเสยีง การจัดวาง
อุปกรณ์และเครื่องมืออย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ศึกษาเสน้ทางการเคลื่อนยา้ยวัสดุในโรงงาน การวางผัง 
โรงงานรูปแบบต่างๆ วธิีการท างานและเวลาการท างานของคนงาน การสรา้งแผนภูมิการท างาน การสรา้ง 
แผนภูมกิารผลติ หลักการเคลือ่นไหวอย่างประหยัด ลดความเมื่อยลา้ การพักผ่อนในขณะปฏบิัตงิานและวธิกีาร
ท างานใหง้่ายขึน้ วเิคราะห์การเคลือ่นไหวร่างกาย ทฤษฎแีละการปฏบิัตเิกีย่วกับการศกึษาการท างานเพื่อจัดท า
มาตรฐานงาน และเวลามาตรฐานในการท างาน 
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97426 วศิวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพวิเตอรป์ระยุกต ์      (6 หนว่ยกติ) 
 Applied Electrical and Computer Engineering 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลักการทั่วไปทางวศิวกรรมไฟฟ้าและวศิวกรรมคอมพวิเตอรป์ระยุกต ์

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจหลักการของไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ และอุปกรณ์ไฟฟ้า

เชงิกลในงานเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจหลักการของระบบดจิทิัล ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว อุปกรณ์ต่อพ่วงและ 

การอนิเตอรเ์ฟส 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 หลักการพื้นฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ คลืน่แม่เหล็กไฟฟ้า 
หมอ้แปลงไฟฟ้า วงจรอเิล็กทรอนกิส ์วงจรออปแอมป์ อปุกรณ์สารกึง่ตัวน าพืน้ฐาน อปุกรณ์ไฟฟ้าเชงิกล หลักการ

พื้นฐานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอรป์ระยุกต ์พื้นฐานระบบดจิทิัล พื้นฐานระบบคอมพวิเตอร์ฝังตัว อุปกรณ์ต่อพ่วง

การอนิเตอรเ์ฟส ระบบเรยีลไทม ์

97431 เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจุภณัฑ ์      (6 หนว่ยกติ) 
 Packaging Converting Technology 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับประเภทและเครือ่งจักรในการแปรรูปบรรจภุัณฑ ์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการแปรรูปบรรจภุัณฑ ์ 
 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเทคโนโลยตีา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการแปรรูปบรรจภุัณฑ์ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการทดสอบสมรรถนะการใชง้านบรรจภุัณฑ ์ 

  ค าอธบิายชุดวชิา 
 ประเภทการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรในการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ กระบวนการ   

แปรรูปบรรจุภัณฑ ์การแปรรูปบรรจุภัณฑก์ระดาษ บรรจุภัณฑพ์ลาสตกิ บรรจภุัณฑโ์ลหะ บรรจุภัณฑแ์กว้ เทคโนโลยี

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการแปรรูปบรรจภุัณฑ ์การทดสอบสมรรถนะการใชง้านบรรจภุัณฑ ์รวมทัง้การฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ 

97432 ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยบีรรจภุณัฑแ์ละการจดัการผลติภณัฑ ์      (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Packaging Technology and Product Management 
 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีประสบการณ์และเพิ่มพูนทักษะในการประกอบอาชีพดา้นเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการ

ผลติภัณฑ ์ 

 2. เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชพีทางเทคโนโลยบีรรจุภัณฑแ์ละการจัดการ

  ผลติภัณฑ ์

 3. เพื่อเสริมสรา้งภาวะการเป็นผูน้ า ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการตัดสนิใจ ตลอดจน

คณุธรรมและจรยิธรรมของบัณฑติ 

 4. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและตระหนักถงึจรรยาบรรณในวชิาชพีเทคโนโลยบีรรจุภัณฑแ์ละการจัดการ

  ผลติภัณฑ ์
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 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ความรูเ้กีย่วกับโครงสรา้งอตุสาหกรรมทางดา้นเทคโนโลยบีรรจุภัณฑแ์ละการจัดการผลติภัณฑ ์วชิาชพี
ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลติภัณฑ์ที่ครอบคลุมถงึการผลติ การจ าหน่าย การวจิัยและพัฒนา 
กรณีศกึษาในการประกอบอาชพี การพัฒนาตนเองและการพัฒนากจิการที่เกีย่วกับเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และ 
การจัดการผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการจัดการ ภาวะผูน้ าที่มีประสทิธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ จรรยาบรรณ 
ในวชิาชพีและกจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม 

97433 การศกึษาความเป็นไปไดท้างอุตสาหกรรมและการจดัการโครงการ      (6 หนว่ยกติ) 
 Industrial Feasibility Study and Project Management 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในกระบวนการศกึษาความเป็นไปไดข้องการจัดท าโครงการอตุสาหกรรม 
 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับแหล่งที่ตัง้อุตสาหกรรม การพัฒนาและการสรา้งขีดความสามารถ 

การแขง่ขนัของอตุสาหกรรม 
 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดการโครงการตามหลักการเศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม 
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 หลักการและวธิีการวเิคราะห์โครงการและประเมนิค่าทางการลงทุนของโครงการ รวมทัง้หลักการและ
วธิกีารประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการ ทัง้ทางดา้นการตลาด เทคโนโลยกีารผลติ แรงงาน เศรษฐศาสตร ์การเงนิ 
และกฎหมาย ตลอดจนการวเิคราะห์แนวโนม้การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลติอุตสาหกรรมที่มีผลมาจาก 
การพัฒนาทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สังคม และเทคโนโลยขีองประเทศต่างๆ แหล่งทีต่ัง้อตุสาหกรรม การพัฒนาและ 
การสรา้งขดีความสามารถการแขง่ขนัของอตุสาหกรรม การจัดการโครงการตามหลกัการเศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม 

97436 ปญัญาประดษิฐส์ าหรบัอุตสาหกรรมและธุรกจิ      (6 หนว่ยกติ) 
 Artificial Intelligence for Industry and Business 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการปัญญาประดษิฐม์าประยุกตใ์ชใ้นธุรกจิและอตุสาหกรรม 
 2. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจหลักการประยุกตใ์ชปั้ญญาประดษิฐส์ าหรับอตุสาหกรรมและธุรกจิ 
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 การประยุกตใ์ชปั้ญญาประดษิฐใ์นการพัฒนาการด าเนินการในธุรกจิและอุตสาหกรรม การวเิคราะหแ์ละ
ประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิปัญหาหรือความเสยีหายของเครื่องจักรในกระบวนการผลติ การคาดการณ์การซ่อมบ ารุง
ลว่งหนา้จากขอ้มูลของเครือ่งจักรอย่างต่อเนื่อง การสรา้งแบบจ าลอง กระบวนการผลติคู่ขนานไปกับการผลติจรงิ 
การวเิคราะหก์ระบวนการผลติ และค านวณการสัง่ซือ้วตัถุดบิ หรอืชิน้สว่นตา่งๆ รวมไปถงึการจ าลองเหตกุารณ์กรณี
การปรับเพิ่ม-ลดผลิตภัณฑ์ในสายการผลิต การควบคุม  และระบบการเรียนรูข้องเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์
อตุสาหกรรม 
99201 วทิยาศาสตรส์ าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร      (6 หนว่ยกติ) 
 Science for Information and Communication Technology 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้ทางวทิยาศาสตร์ 
 2. เพือ่น าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ความรูเ้บื้องตน้ทางวทิยาศาสตร์ ความรูท้างเคมี ฟิสกิส ์กลศาสตร์ อเิล็กทรอนิกส ์คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
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99202 การวเิคราะหข์อ้มูล      (6 หนว่ยกติ) 
 Data Analysis 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับขอ้มูล 
 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มลูในงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคดิพื้นฐานเกีย่วกับขอ้มูล องคป์ระกอบของขอ้มูล การเก็บและรวบรวมขอ้มูล การแสดงผลขอ้มูล 
ใหเ้ห็นภาพในรูปแบบกราฟ วธิีการทางสถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลเชงิปริมาณและ 
เชงิคุณภาพในรูปแบบดจิทิัล วธิคี านวณและแสดงผลขอ้มูลในหลากหลายรูปแบบ การวเิคราะหแ์ละประมวลผล
ขอ้มลู การใชเ้ครือ่งมอืและขัน้ตอนวธิตีา่งๆ ทีท่นัสมัยในการวเิคราะหข์อ้มูลทางธรุกจิ 

99203 คณิตศาสตรส์ าหรบัวทิยาการคอมพวิเตอร ์      (6 หนว่ยกติ) 
 Mathematics for Computer Science 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการคณติศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
 2. เพื่อใหส้ามารถน าความรูด้า้นคณิตศาสตร์ไปใชใ้นการศกึษาเนื้อหาในชดุวชิาต่างๆ ทางวทิยาการ
  คอมพวิเตอรต์อ่ไป 
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัทฤษฎทีางคณิตศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับวทิยาการคอมพวิเตอร ์ทฤษฎเีซต ฟังกช์ัน
และซเีควนซ ์การนับ ตรรกศาสตรแ์ละอนิดักชนั รเีลชนั เทคนคิการพสิจูนแ์บบตา่งๆ กราฟตน้ไม ้และพชีคณติบลูลนี 

99204 สถติสิ าหรบัวทิยาการขอ้มูล      (6 หนว่ยกติ) 
 Statistics for Data Science 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถติทิีจ่ าเป็นในงานดา้นวทิยาการขอ้มลู 
 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักการในการใชค้า่ทางสถติใินการท านายผลลพัธ ์
 3. เพื่อสรา้งทักษะในการใชค้่าทางสถิตใินการออกแบบการทดลอง และการแกปั้ญหาในงานดา้น 
  การวเิคราะหข์อ้มูลทางธรุกจิ 
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ความน่าจะเป็นเบื้องตน้ การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง  
การแจกแจงของหน่วยตัวอย่าง ทฤษฎบีทขดีจ ากัดสว่นกลาง การแจกแจงแบบปกต ิการทดสอบเชงิสถติสิ าหรับ
เวกเตอรค์่าเฉลีย่และเมทรกิซค์วามแปรปรวนร่วม การประยุกตใ์ชค้่าทางสถติกิับการสรา้งตัวแบบทีใ่ชใ้นการเรยีนรู ้
ของเครือ่ง ความสมัพันธร์ะหวา่งตัวแบบการตัดสนิใจกับค่าทางสถติติ่างๆ การวัดประสทิธภิาพของการเรยีนรูข้อง
เครือ่งดว้ยคา่ทางสถติ ิการใหค้วามหมายจากคา่ทางสถติทิีเ่ป็นผลลพัธจ์ากการวเิคราะหข์อ้มูล 

99205 หลกัวทิยาการขอ้มูลและการแสดงผลดว้ยแผนภาพ      (6 หนว่ยกติ) 
 Principle of Data Science and Data Visualization 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับวทิยาการขอ้มูล 
 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มูลในงานดา้นวทิยาการขอ้มูลได ้
 3.   เพื่อใหม้ีแนวคิดเกี่ยวกับการใชข้อ้มูลและการประยุกต์ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง ในการแปลผลและ 
     หาความหมายจากชดุขอ้มลูทางธุรกจิ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับขอ้มูล องค์ประกอบของขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล การแสดงผลขอ้มูล 
ใหเ้ห็นภาพ เครื่องมือและรูปแบบในการแสดงผลขอ้มูลใหอ้ยู่ในรูปแบบแผนภาพ ทฤษฎกีราฟ วธิกีารทางสถติิ

ส าหรับวทิยาการขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพในรูปแบบดจิทิัล วธิคี านวณและแสดงผล

ขอ้มลูในรูปแบบตา่งๆ การใชเ้ครือ่งมอืและขัน้ตอนวธิใีนการวเิคราะหข์อ้มูลทางธรุกจิ 

99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผา่นเว็บและการประยุกต ์      (6 หนว่ยกติ) 
 Web Services Technology and Applications 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิและวัตถปุระสงคข์องการบรกิารผ่านเว็บ 

 2 เพือ่ใหส้ามารถน าการบรกิารผ่านเว็บมาประยุกตใ์ชใ้นงานดา้นสารสนเทศได ้
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคดิและวัตถุประสงคข์องการบรกิารผ่านเว็บ ซึง่ประกอบดว้ยโครงสรา้งสถาปัตยกรรม กระบวนการ

ท างาน โพรโทคอล และการพัฒนาการบรกิารต่างๆ ที่ใชเ้ทคโนโลยีการบรกิารผ่านเว็บ ตลอดจนตัวอย่างงาน

ประยกุตท์ีใ่ชเ้ทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บ 

99311 ระบบส านกังานอตัโนมตัแิละพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์      (6 หนว่ยกติ) 
 Office Automation System and Electronic Commerce  
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับระบบส านักงานอัตโนมัตแิละการจัดการขอ้มลูในองคก์ร 
 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละไดแ้นวคดิเกีย่วกับกระบวนการทางพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปพัฒนาเว็บไซตส์ าหรับพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ระบบส านักงานกับการจัดองคก์ารทีเ่หมาะสม การใชว้ทิยาการใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการประมวลผลขอ้มูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการน ามาใช ้ฐานขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล ระบบส านักงานแบบเบ็ดเสร็จ ความรู ้

พืน้ฐานและแนวโนม้การท าธุรกจิแบบอเิล็กทรอนิกส ์ระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ของขอ้มูล กลยุทธ์การสรา้งระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์การใชง้าน การวางแผน การพัฒนา และ 

การประยกุตใ์ชร้ะบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส ์

99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย      (6 หนว่ยกติ) 
 Wireless Communication and Networking 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับเทคโนโลยรีะบบสือ่สารผ่านอนิเทอรเ์น็ตไรส้าย 

 3. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิในการประยุกตใ์ชก้ารสือ่สารไรส้าย รวมทัง้การสือ่สารสมัยใหม่และการสือ่สารในอนาคต

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 หลักการและทฤษฎีเบื้องตน้ของการสื่อสารไรส้าย การประมวลผลบนอุปกรณ์พกพา การควบคุม 

การเขา้ถึงการสื่อสารไรส้ายและเครือข่ายไรส้ายชนิดต่างๆ สถาปัตยกรรม ระบบสนับสนุนทรัพยากร และ 
การจัดการระบบเครือข่ายไรส้าย การคน้กลับคืนเมื่อเกิดภาวะการท างานลม้เหลว การประยุกต์ใชง้านระบบ

เครอืขา่ยไรส้ายและการประมวลผลบนอปุกรณ์พกพา 
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99314 โครงสรา้งขอ้มูลและข ัน้ตอนวธิ ี      (6 หนว่ยกติ) 
 Data Structures and Algorithms 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ศกึษาความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับโครงสรา้งขอ้มูลทีจ่ะน าไปใชใ้นการจัดการขอ้มูล 

 2. เพือ่ศกึษาอัลกอรธิมึทีใ่ชก้ารจัดการโครงสรา้งขอ้มลูแบบตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับโครงสรา้งขอ้มูลและอัลกอรธิมึ โครงสรา้งขอ้มูลแบบเชงิเสน้ และโครงสรา้งของ

ขอ้มูลแบบไม่เป็นเชงิเสน้ สแตก ควิ ลงิคล์สิต ์โครงสรา้งแบบตน้ไม ้และกราฟ อัลกอรธิมึทีใ่ชจั้ดการโครงสรา้ง

ขอ้มูล การคน้หาขอ้มูล และการจัดเรยีงขอ้มูล อัลกอรธิมึของโปรแกรมแบบยอ้นกลับ และการวเิคราะหก์ารท างาน

ของอลักอรธิมึ 

99315 สถาปตัยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิตักิาร      (6 หนว่ยกติ) 
 Computer Architecture and Operation Systems 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ศกึษาสถาปัตยกรรมของระบบคอมพวิเตอร ์

 2. เพือ่ศกึษาการท างานของระบบปฏบิตักิารคอมพวิเตอรแ์ละโมบาย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ศกึษาสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบบัส ระบบหน่วยความจ า ล าดับชัน้หน่วยความจ า 

หน่วยความจ าแคช หน่วยความจ าหลักคาบเกีย่วและแบบขนาน หน่วยความจ าเสมอืน เลขคณิตของคอมพวิเตอร์
ความเร็วสงู สถาปัตยกรรมแบบขนาน ประเภทและการท างานของระบบปฏบิัตกิารคอมพวิเตอรแ์ละโมบาย ฟังกช์ัน

ต่างๆ ในการใชง้านและการจัดการระบบ การใชโ้ปรแกรมพรอ้มกันมากกวา่หนึ่งโปรแกรม การซงิโครไนซเ์ซชัน บรเิวณ

วกิฤต การเขา้ควิ บัฟเฟอรข์องขอ้มูล การตดิขัด การจัดการกับกระบวนการ การจัดการหน่วยความจ า การจัดการ

หน่วยอปุกรณ์อืน่ๆ การจัดการไฟลแ์ละการป้องกนัระบบ 

99316 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ      (6 หนว่ยกติ) 
 Object Oriented Analysis and Design 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวัตถ ุ

 2. เพื่อใหส้ามารถประยุกต์หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคในการวเิคราะห์และออกแบบระบบเชงิวัตถ ุ     
สูก่ารปฏบิตัไิดอ้ย่างเหมาะสม 

 3. เพื่อใหม้คีวามสามารถในการวางแผน ควบคมุ ตดิตาม และประเมนิผลระบบสารสนเทศทีพั่ฒนาดว้ย

กระบวนการเชงิวัตถ ุ

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ แนวคิดเชิงวัตถุ การวิเคราะห ์

เชงินามธรรม กระบวนการพัฒนาระบบเชงิวัตถุ หลกัการใชภ้าษาทางภาพเพือ่การออกแบบยูเอ็มแอล การวเิคราะห์

ระบบเชงิวัตถุ ยูสเคส แผนภาพคลาส การออกแบบระบบเชงิวัตถุ แผนภาพปฏิสัมพันธ์ แผนภาพสถานะและ

แผนภาพกิจกรรม แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบระบบ  การออกแบบระบบดว้ยเคสทูล และสถาปัตยกรรมกับ
กรณีศกึษาระบบจัดการและตดิตามการแกไ้ขระบบ 
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99319 การออกแบบสว่นปฏสิมัพนัธบ์นเว็บและโมบาย      (6 หนว่ยกติ) 
 Web and mobile Interaction Design 
 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการออกแบบสว่นปฏสิัมพันธก์ับผูใ้ชใ้นหลากหลายรูปแบบ

 ทัง้บนเว็บและโมบาย 

2. เพื่อใหส้ามารถประยุกตห์ลักการและทฤษฎเีกีย่วกับการออกแบบสว่นปฏสิัมพันธก์ับผูใ้ชสู้ก่ารปฏบิัติ

 ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยค านงึถงึความตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็นหลัก 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 การออกแบบระบบเชงิโตต้อบบนเว็บและโมบายทีเ่ป็นไปตามหลักการของการปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษย์

และคอมพิวเตอร์ และรูปแบบเชงิทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนที่และการรับรู ้ศกึษาเกี่ยวกับการออกแบบที่เนน้
ประสบการณ์ผูใ้ชแ้ละสว่นต่อประสานผูใ้ชโ้ดยค านึงถงึพฤตกิรรมของผูใ้ชเ้ป็นส าคัญ การสรา้งเนื้อหาบนอุปกรณ์ 

การพัฒนาสว่นต่อประสานกับผูใ้ชแ้บบกราฟิก การตดิต่อกับผูใ้ชโ้ดยใชส้ือ่แบบโตต้อบ และการโตต้อบกับขอ้มูล

ในระบบ การส่งเนื้อหาแบบหลายช่องทางและการส่งเนื้อหาโดยใชต้ าแหน่งทีต่ัง้ รวมถงึการแลกเปลีย่นขอ้มูล

ระหวา่งสมาชกิในกลุม่เครอืขา่ยสงัคม 

99321 การประยุกตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส าหรบัผูส้งูอายุ      (6 หนว่ยกติ) 
 Applied Information and Communication Technology for Elder 
 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ศกึษาความรูเ้กีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส าหรับผูส้งูอาย ุ
2. เพื่อศกึษาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารที่อ านวยความสะดวกในชวีติประจ าวันของ

 ผูส้งูอาย ุ
ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส าหรับผูส้งูอายุ เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สารทีอ่ านวยความสะดวกในการด ารงชวีติประจ าวนัของผูส้งูอาย ุ

99322 องคก์รดจิทิลัและการบรหิารจดัการ      (6 หนว่ยกติ) 
 Digital Organization and Management 
 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิและลักษณะขององคก์รดจิทิลั 
2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักการและวธิกีารออกแบบองคก์รดจิทิลัทีส่อดคลอ้งกับเทคโนโลยดีจิทิัล 
3. เพื่อใหม้ีแนวคดิเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับเปลีย่นกระบวนการทางธุรกจิใหม้ีความทันสมัยและ

 สอดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี

ค าอธบิายชุดวชิา 
 ความส าคัญของเทคโนโลยีดจิทิัลกับกระบวนการท างานในภาคธุรกจิ รูปแบบของกระบวนการธุรกจิ 

ในยุคดิจิทัล ประเภท บทบาท และกิจกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจ ทิศทาง  

การพัฒนาองคก์รดจิทิัล การพัฒนาบุคลากร การพัฒนากระบวนการท างาน การพัฒนาระบบสารสนเทศ หลักการ

และวธิกีารออกแบบองคก์รดจิทิัลและเครื่องมือส าหรับการพัฒนาองคก์รดจิทิัล หลักธรรมาภบิาลและการก ากับ
บรหิารกจิการทีด่ ีการปรับกระบวนการทางธรุกจิใหส้อดรับกับเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป 
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99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรบัวทิยาการขอ้มูล      (6 หนว่ยกติ) 
 Computer Programming for Data Science 
 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่สรา้งแนวคดิของการโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรับงานดา้นวทิยาการขอ้มูล 
2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักการการเขยีนโปรแกรมในการวเิคราะหข์อ้มูลและท านายผลลพัธ์ 
3. เพือ่สรา้งทักษะในการเขยีนโปรแกรมกับเซตขอ้มลูทางสถติ ิ
ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลทางคณิตศาสตร์เพื่อใชใ้นการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์วเิคราะหข์อ้มูลทางสถติ ิ
ภาษาคอมพิวเตอร์และเครื่องมือที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล โครงสรา้งของการเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน  
การควบคุม การวนลูป รูปแบบของตัวแปรและเซตขอ้มูลทางสถติ ิเมตรกิซ ์ขอ้มูลแบบรายการและเฟรมขอ้มูล  
การประยุกตร์ูปแบบและเทคนิคการเขยีนโปรแกรมเพื่อเตรียมชุดขอ้มูลในงานดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูล การสรา้ง
โมเดลในการตัดสนิใจ รูปแบบของการอา่นผลลพัธแ์ละแสดงผลขอ้มูลในรูปแบบตา่งๆ 

99402 การจดัการความม ัน่คงปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอร ์      (6 หนว่ยกติ) 
 Computer Security Management 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิดา้นความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร ์
 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพวิเตอรใ์นดา้นกฎหมายและ
  จรยิธรรม 
 3. เพื่อใหเ้กดิแนวคดิในการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีในการควบคุมและป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
  จากการบกุรุก 
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคดิเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ปัญหาที่เกดิจากการกระท าของคนและ 
จากตัวระบบ กรอบงานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยและการควบคมุการเขา้ถงึตัวระบบ เทคโนโลยแีละเครือ่งมอืทีใ่ช ้
การควบคุมระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ การป้องกันการบุกรุก การควบคุมทางชวีภาพ การใชซ้อฟตแ์วร์ป้องกัน
การเขา้รหัสและการถอดรหัส คีย์ส่วนตัวและคีย์สาธารณะ ลายมือชื่อดิจิทัล ประเด็นกฎหมายและจริยธรรม 
ทีเ่กีย่วขอ้ง แนวโนม้และการประยกุตง์านดา้นความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร์ 

99409 ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร      (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Information and Communication Technology 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตห์ลักการ ทฤษฎ ีและเทคนคิตา่งๆ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ในทางปฏบิตัไิดอ้ย่างเหมาะสม 
 2. เพื่อใหส้ามารถวางแผนและประสานงานในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 
 3. เพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการวเิคราะหปั์ญหาและการตัดสนิใจในวชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสือ่สาร 
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 การประยุกตห์ลักการ ทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารสูภ่าคปฏบิัต ิ
การใชก้รณีศึกษาและสถานการณ์จ าลองในการจัดท าโครงการ วางแผนและประสานงานในดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร ตลอดจนวเิคราะหแ์ละการแกปั้ญหา การประยุกตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ในธุรกจิในกรณีศกึษา การก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  
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การท าความเขา้ใจถงึศักยภาพและผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีม่ตี่อองคก์ารและสังคม 
จรรยาวชิาชพีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ความรูเ้กีย่วกับกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับวชิาชพีเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

99410 การจดัการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม      (6 หนว่ยกติ) 
 Telecommunication System Design and Management 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจวธิกีารพืน้ฐานในการวเิคราะห ์ออกแบบ และการพัฒนาระบบโทรคมนาคม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหค์วามตอ้งการระบบโทรคมนาคมและศกึษาความเป็นไปได ้

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิพืน้ฐานของการประมวลผลคลาวด ์
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ทฤษฎีพื้นฐานเกีย่วกับเทคนิค เครื่องมือ วัฏจักร และวธิกีารในการวเิคราะห์ ออกแบบ และการพัฒนา

ระบบโทรคมนาคม การวเิคราะห์ความตอ้งการระบบ การศึกษาความเป็นไปได  ้การวเิคราะห์เชงิโครงสรา้ง  

การออกแบบเชงิตรรกะ และการน าเสนอระบบทั่วไป แนวคดิพืน้ฐานของการประมวลผลคลาวด ์คณุลักษณะส าคัญ

และประเภทของการประมวลผลคลาวด ์เทคโนโลยตีา่งๆ ทีใ่ชเ้วอรช์วลไลเซชนั การจัดการคลาวด ์การใหบ้รกิาร

ของคลาวด ์ตลอดจนการใชเ้ครือ่งมอืและซอฟตแ์วรท์ีเ่กีย่วกับคลาวด ์

99412 หลกัการและการบรหิารเครอืขา่ย      (6 หนว่ยกติ) 
 Network Principles and Administration 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับเครอืขา่ยการสือ่สารแบบตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหก์ารวางแผนการขยายและการใชเ้ครอืขา่ยใหเ้กดิประโยชนม์ากทีส่ดุ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบ ารุงรักษาเครอืขา่ยและความมั่นคงของขอ้มูลในเครอืขา่ย 

 4. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิเกีย่วกับการใหบ้รกิารขา่วสารขอ้มลู และแนวโนม้เทคโนโลยกีารบรกิารเครอืขา่ย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 เครือข่ายการสื่อสารแบบต่างๆ ตัวกลางที่ใชใ้นงานเครือข่าย การค านวณทราฟฟิก การวางแผน 

การขยายและการใชเ้ครือข่าย ความมั่นคงของขอ้มูลในเครือข่าย การประยุกต์เครือข่ายและการบ ารุงรักษา 
แนวโนม้เทคโนโลยกีารบรกิารเครอืขา่ย 

99414 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี      (6 หนว่ยกติ) 
 Multimedia Technology 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับเทคโนโลยทีีส่นับสนุนมัลตมิเีดยีประเภทตา่งๆ 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับคุณภาพทางกายภาพของมัลตมิเีดยีประเภทต่างๆ ทีใ่ชใ้นระบบ

สารสนเทศและสือ่สาร 

 3. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิในการประยุกตใ์ชม้ัลตมิเีดยีบนเครอืขา่ย 
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 เทคโนโลยีในดา้นระบบปฏิบัตกิาร โพรโทคอลโครงข่าย และเครื่องมือส าหรับการพัฒนาโปรแกรม 

ทีส่นับสนุนมัลตมิีเดยีประเภทต่างๆ การเก็บประมวลผล และการรวมประกอบกัน การสังเคราะห์ การสรา้ง และ 

การน ามัลตมิเีดยีทีเ่ก็บไวม้าเลน่ซ ้า มาตรฐานและวธิบีบีอัดทีส่ าคัญ เทคนคิการก าหนดเวลาท างานและการสือ่สาร

แบบเรยีลไทม ์ส าหรับมัลตมิเีดยีทีก่ระจายบนเครอืขา่ย ระบบแฟ้มขอ้มลูมัลตมิเีดยี และฐานขอ้มูลมัลตมิเีดยี 
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99415 วศิวกรรม อฟตแ์วร ์      (6 หนว่ยกติ) 
 Software Engineering 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับขัน้ตอนในการจัดท าซอฟตแ์วร์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจเทคนคิตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการจัดท าซอฟตแ์วร ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าหลักการการจัดท าซอฟตแ์วรไ์ปประยุกตใ์ชไ้ด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ความรูพ้ื้นฐานของวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ ศกึษาการวางแผนโครงการการจัดท าซอฟตแ์วร์ วธิีวเิคราะห์

ความตอ้งการ สถาปัตยกรรมของซอฟตแ์วร ์พืน้ฐานการออกแบบซอฟตแ์วร ์การพัฒนาซอฟตแ์วรแ์ละการน าไปใชง้าน 

การตรวจสอบคุณภาพของซอฟตแ์วร์ เทคนิคและกลยุทธ์ในการทดสอบซอฟต์แวร์ การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร ์  
และตวัอยา่งของการจัดท าซอฟตแ์วรป์ระเภทตา่งๆ 

99419 ความม ัน่คงปลอดภยัไ เบอร ์   (6 หนว่ยกติ)
 Cyber Security 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 2. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิในการวางแผนและจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรใ์นดา้นกฎหมายและจรยิธรรม 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าก าหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยได ้
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระดับและกระบวนการดา้นความปลอดภัย  

พื้นฐานความรูด้า้นเครือข่ายเพื่อการจัดการดา้นความมั่นคงปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยเว็บ ความมั่นคง

ปลอดภัยฐานขอ้มูล ความมั่นคงปลอดภัยบนคลาวด์ ความมั่นคงปลอดภัยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ความมั่นคง

ปลอดภัยบนเครือข่ายไอโอที ภัยคุกคามและการป้องกัน ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในดา้นกฎหมายและ

จรยิธรรม นโยบายและมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย เทคนิคและกฎหมายในการวเิคราะห์ขอ้มูลและเหตุการณ์ 

เชงิดจิทิลัเพือ่สบืสวน ตรวจจับและป้องกนัอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร ์

99420 การโปรแกรมเว็บ      (6 หนว่ยกติ) 
 Web Programming 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลักการ เทคนคิ ภาษา และเครือ่งมอืส าหรับการพัฒนาเว็บแอปพลเิคชนั 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการพัฒนาเว็บแอปพลเิคชนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะกบัลักษณะของธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 เทคโนโลยเีว็บ สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลเิคชนั การประยุกตแ์ละการพัฒนาเว็บแอปพลเิคชนั ซอฟตแ์วร์

ที่เกี่ยวขอ้งและภาษาที่จ าเป็นต่อการออกแบบและพัฒนาเว็บ กลไกการจัดการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ การเขียน

โปรแกรมฝ่ังไคลเอนท์และฝ่ังเซริ์ฟเวอร์ การบรกิารผ่านเว็บ และเว็บเอพีไอ การตดิต่อเชือ่มโยงกับฐานขอ้มูล 

ประสทิธภิาพและความปลอดภัยในการใชง้านเว็บ วธิกีารตดิตัง้และปรับแตง่เว็บ รวมทัง้การบรหิารและบ ารุงรักษาเว็บ 
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99421 การโปรแกรมเชงิวตัถุ      (6 หนว่ยกติ) 
 Object Oriented Programming 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหส้ามารถน าความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการโปรแกรมเชงิวัตถุไปประยุกต์ใชใ้นการเขียน

โปรแกรมพืน้ฐานและขัน้สงูได ้
 2. เพือ่ใหส้ามารถเรยีนรูรู้ปแบบและปัญหาของโปรแกรมตา่งๆ ในปัจจบุนั 
 3. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคดิและเทคนคิตา่งๆ ในการเขยีนโปรแกรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ความรูเ้กีย่วกับการโปรแกรมเชงิวัตถุ การโปรแกรมดา้นโครงสรา้งขอ้มูล และอัลกอรธิมึ การท างานกับ
ไฟล์ขอ้มูล การจัดการขอ้ผิดพลาด การโปรแกรมแบบเทรด การโปรแกรมทางดา้นกราฟิก การออกแบบและ
โปรแกรมในสว่นการตดิตอ่กับผูใ้ช ้การโปรแกรมดา้นระบบเครอืขา่ย และฐานขอ้มลู ตลอดจนกรณีศกึษา 
99422 การโปรแกรมประยุกตบ์นอุปกรณ์เคลือ่นที ่      (6 หนว่ยกติ) 
 Mobile Application Development 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหส้ามารถน าความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการโปรแกรมเชงิวัตถุไปประยุกต์ใชใ้นการเขียน

โปรแกรมประยุกตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที ่
 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหาและรูปแบบของโปรแกรมประยุกตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที ่
 3. เพื่อใหส้ามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคดิและเทคนิคต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมประยุกต์บน

อปุกรณ์เคลือ่นที ่
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โครงสรา้งพื้นฐานของอุปกรณ์เคลื่อนที ่
แพลตฟอรม์ของอปุกรณ์เคลือ่นที ่การจัดเก็บขอ้มูลของอปุกรณ์เคลือ่นที ่การจัดการต าแหน่งของอปุกรณ์เคลือ่นที ่
เครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชบ้นอุปกรณ์เคลื่อนที ่ 
การพัฒนาแอปพลเิคชันบนระบบปฏบิัตกิารอปุกรณ์เคลือ่นที ่การประเมนิแอปพลเิคชันและเบราวเ์ซอรบ์นอปุกรณ์
เคลือ่นที ่กรณีศกึษาการพัฒนาแอปพลเิคชนับนระบบปฏบิตักิารอปุกรณ์เคลือ่นที ่
99423 ขอ้มูลขนาดใหญแ่ละการประยุกต ์      (6 หนว่ยกติ) 
 Big Data and Applications 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับลักษณะของขอ้มูลขนาดใหญ่ การท างานดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลกับขอ้มูล

ขนาดใหญ ่และการใชป้ระโยชนใ์นดา้นตา่งๆ 
 2. เพื่อใหม้ีความรู เ้กี่ยวกับกระบวนการท าคลังขอ้มูลและเหมืองขอ้มูลเพื่อสกัดเอาความรูไ้ปใช ้

ประโยชนก์บังานทางธรุกจิ 
 3. เพื่อสรา้งทักษะในการใชง้านเครือ่งมอืและออกแบบการประยุกตใ์ชง้านขอ้มูลในแง่ของการวเิคราะห์

หรอืการท านายผลใหเ้ป็นประโยชน์กบัการตดัสนิใจดา้นธรุกจิ 
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับขอ้มูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมของคลังขอ้มูล การสกัดขอ้มูล การแปลงขอ้มูล
และการน าขอ้มูลเขา้ระบบคลังขอ้มูล กระบวนการท าเหมอืงขอ้มูลกับขอ้มูลขนาดใหญ่ เครือ่งมอืต่างๆ ในการท า
คลังขอ้มูลและเหมืองขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูลแบบคลาวด์ กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ ่
สถาปัตยกรรมการประมวลผลขอ้มูลขนาดใหญ่แบบฮาดปูและแมปรดีวิซ ์การน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มูล
ขนาดใหญไ่ปประยุกตใ์ชก้ับการบรหิารงานทางธุรกจิ การประยุกตใ์ชเ้ครือ่งมอืทางดา้นไอโอทกีับขอ้มูลขนาดใหญ ่
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99424 ปญัญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรูข้องเครือ่ง      (6 หนว่ยกติ) 
 Artificial Intelligence and Machine Learning 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการเรยีนรูข้องเครือ่ง อัลกอรทิมึทีใ่ชใ้นการเรยีนรูข้องเครื่อง และการเรียนรู ้

เชงิลกึ 
 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับปัญญาประดษิฐ ์เทคนคิทีใ่ชใ้นปัญญาประดษิฐ ์
 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับการเรยีนรูข้องเครือ่งไปประยุกตใ์ชก้ับงานดา้นตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ เอเจนต์ เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ การหาค่าเหมาะสม  
การประยุกต์ใชปั้ญญาประดษิฐ์ ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับการเรียนรูข้องเครื่อง อัลกอรทิึมส าหรับการเรียนรูข้อง
เครือ่งแบบมผีูส้อน การเรยีนรูข้องเครือ่งแบบไม่มผีูส้อน และการเรยีนรูข้องเครือ่งแบบเสรมิก าลงั การเรยีนรูเ้ชงิลกึ 
การประมวลผลภาพและเสยีง การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิและการประยุกตก์ารเรยีนรูข้องเครือ่ง 

99425 ประสบการณว์ชิาชพีวทิยาการขอ้มูล      (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Data Science 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อสรา้งแนวคิดเกี่ยวกับการท างานที่มีวัตถุประสงค์ในการวเิคราะห์ขอ้มูลและท านายผลลัพธ์ 

เพือ่การตดัสนิใจในทางธรุกจิ 
 2. เพือ่เพิม่ประสบการณ์ในการท างานดา้นการวเิคราะหข์อ้มลูในทางธุรกจิ 
 3. เพือ่เพืม่ทกัษะในการออกแบบ วางแผน และเขยีนโปรแกรมดา้นการวเิคราะหข์อ้มลูในทางธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 การประยุกต์หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ เพื่อใชใ้นการท างานดา้นวิทยาการขอ้มูล การใช ้
กรณีศกึษาและสถานการณ์จ าลองในการวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหา การประยุกตใ์ชค้วามรูด้า้นวทิยาการขอ้มูลในการ
แกปั้ญหาจากกรณีศกึษา การก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จในการแกปั้ญหา การท าความเขา้ใจเกีย่วกับศักยภาพ
ของเครือ่งมอืและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในทางเลอืกต่างๆ การรับผดิชอบตอ่องคก์รและสงัคม จรรยาบรรณในวชิาชพี
ดา้นวทิยาการขอ้มลู ความรูเ้กีย่วกับกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับวชิาชพีดา้นวทิยาการขอ้มูล 

99429 ประสบการณว์ชิาชพีวทิยาการคอมพวิเตอร ์      (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Computer Science 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหส้ามารถประยุกตห์ลักการ ทฤษฎ ีและเทคนคิตา่งๆ ดา้นวทิยาการคอมพวิเตอร์ ในทางปฏบิัติ

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. เพือ่ใหส้ามารถวางแผนและประสานงานในดา้นวทิยาการคอมพวิเตอรไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 3. เพือ่เสรมิสรา้งความสามารถในการวเิคราะหปั์ญหาและการตัดสนิใจในวชิาชพีวทิยาการคอมพวิเตอร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 การประยุกตห์ลักการ ทฤษฎ ีและเทคนิคต่างๆ ดา้นวทิยาการคอมพิวเตอรป์ระยุกต ์การใชก้รณีศกึษา
และสถานการณ์จ าลองในการจัดการโครงการ วางแผนและประสานงานในดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจน
วเิคราะห์และการแกปั้ญหา การประยุกตว์ทิยาการคอมพิวเตอร์ในกรณีศกึษา การก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ในการประยุกตว์ทิยาการคอมพิวเตอร์ การท าความเขา้ใจถงึศักยภาพและผลกระทบของวทิยาการคอมพิวเตอร ์
ที่มีต่อองค์การและสังคม จรรยาวิชาชีพเทคโนโลยีดิจิทัล ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับวิชาชีพ
เทคโนโลยดีจิทิัล 
 





ภาคผนวก
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หลกัเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิาเลอืกเสร ี

 
  การลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาเลอืกเสรี นักศกึษาสามารถเลอืกศกึษาไดจ้ากชดุวชิาหรอืรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอน

ตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปรญิญาตรี หรือเทยีบเท่า (ตามประกาศฯ หลักเกณฑ ์

การลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ีพ.ศ. 2562) ยกเวน้ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีม่ลีกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
  (1) ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีของทกุสาขาวชิา 

  (2) ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีม่เีนื้อหาซ ้าซอ้นกับชดุวชิาบังคับอืน่ๆ ในหลักสตูรทีเ่รยีน 

  (3) ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีม่กีารก าหนดคณุสมบัตแิละทักษะพืน้ฐานไวโ้ดยเฉพาะ 

  (4) ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีส่ภาวชิาการมมีตอินุมัตไิม่ใหเ้ป็นชุดวชิาเลอืกเสรี 

  (5) ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีม่เีนื ้อหาและมกีารท ากจิกรรมภาคปฏบิัต ิหรอืตามทีส่ภาวชิาชพี หรอืองคก์ร

วชิาชพีก าหนด 

  ชดุวชิาต่างๆ ทีส่าขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่อนุญาตใหเ้ลอืกเป็นชุดวชิาเลอืกเสรีตามลักษณะ

ดงักลา่วขา้งตน้มรีายชือ่ดงันี ้
 

ส าหรบัหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์(ทกุวชิาเอก) 

1. ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีของทกุสาขาวชิา 

2. ชดุวชิา 11006 ภาษาจนีเพือ่การพาณิชย ์

3. ชดุวชิา 11007 ภาษาจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

4. ชดุวชิา 11008 ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรมการบรกิาร 

5. ชดุวชิา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจนี 
6. ชดุวชิา 11312 ภาษาอังกฤษส าหรับงานอาชพีในประชาคมอาเซยีน 

7. ชดุวชิา 14111 ทักษะการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษดว้ยตนเอง 

8. ชดุวชิา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

9. ชดุวชิา 14213 การอา่นภาษาอังกฤษ 1 

10. ชดุวชิา 14214 การเขยีนภาษาอังกฤษ 1 

11. ชดุวชิา 14215 ภาษาศาสตรภ์าษาอังกฤษเบือ้งตน้ 

12. ชดุวชิา 14216 การสือ่สารระหวา่งวัฒนธรรม 

13. ชดุวชิา 14217 การอา่นรอ้ยแกว้ภาษาอังกฤษ 
14. ชดุวชิา 14317 การอา่นภาษาอังกฤษ 2 

15. ชดุวชิา 14318 หลักการแปล 

16. ชดุวชิา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ 

17. ชดุวชิา 14320 การออกเสยีงภาษาอังกฤษ 

18. ชดุวชิา 14321 วรรณคดเีบือ้งตน้ 

19. ชดุวชิา 14421 การเขยีนภาษาอังกฤษ 2 

20. ชดุวชิา 14422 การน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมปีระสทิธผิล 

21. ชดุวชิา 14424 วรรณคดโีลก 
22. ชดุวชิา 16344 การพูดและการแสดงส าหรับวทิยุกระจายเสยีง 

หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี
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23. ชดุวชิา 16360 การศกึษาชมุชนเพือ่การวจัิยและพัฒนา 

24. ชดุวชิา 16423 การผลติภาพยนตรข์ัน้สงู 
25. ชดุวชิา 16426 การสรา้งสรรคง์านโฆษณา/การสือ่สารแบรนด ์

26. ชดุวชิา 16440  การเขยีนส าหรับสือ่สิง่พมิพ/์การเขยีนเชงิวารสารศาสตร ์

27. ชดุวชิา 16441 การผลติสือ่ส ิง่พมิพ/์การผลติและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์ 

28. ชดุวชิา 16445 การจัดและการผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบือ้งตน้/ 

   การจัดรายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุออนไลน์ 

29. ชดุวชิา 16446 การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงขัน้สงู/การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีง 

30. ชดุวชิา 16448 การผลติรายการโทรทัศน์เบือ้งตน้/ 

   การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทัศน์เบือ้งตน้ 
31. ชดุวชิา 16449 การผลติรายการโทรทัศน์ขัน้สงู/ 

   การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทัศน์ขัน้สงู 

32. ชดุวชิา 16452 การผลติภาพยนตรเ์บือ้งตน้ 

33. ชดุวชิา 16455 การรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา/การสรา้งสรรคค์อนเทนตแ์ละสตรมีมิง่ 

34. ชดุวชิา 16457 การเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธ ์

35. ชดุวชิา 16458 การสรา้งสรรคแ์ละการผลติงานประชาสมัพันธ ์

36. ชดุวชิา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลติสือ่ชมุชน 

37. ชดุวชิา 20001 ระบบการเรยีนการสอน 
38. ชดุวชิา 20002 การพัฒนาพฤตกิรรมเด็ก 

39. ชดุวชิา 20101 พืน้ฐานการศกึษา 

40. ชดุวชิา 20201 พัฒนศกึษา 

41. ชดุวชิา 20202 วทิยาการการสอน 

42. ชดุวชิา 20203 การศกึษากบัชวีติและชมุชน 

43. ชดุวชิา 21201 พฤตกิรรมวยัเด็ก 

44. ชดุวชิา 21211 วทิยาศาสตรส์ขุภาพระดับปฐมวยัศกึษา 

45. ชดุวชิา 21311 พฤตกิรรมการสอนปฐมวยัศกึษา 

46. ชดุวชิา 21312 สือ่การสอนระดบัปฐมวัยศกึษา 

47. ชดุวชิา 21313 วรรณกรรมและลลีาคดรีะดับปฐมวยัศกึษา 

48. ชดุวชิา 21321 พฤตกิรรมการสอนประถมศกึษา 

49. ชดุวชิา 21322 สือ่การสอนระดบัประถมศกึษา 

50. ชดุวชิา 21323 การสอนกลุม่ทกัษะ 1: ภาษาไทย 

51. ชดุวชิา 21324 การสอนกลุม่ทกัษะ 2: คณติศาสตร ์

52. ชดุวชิา 21325 การสอนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษา 

53. ชดุวชิา 21401 วรรณกรรมประถมศกึษา 

54. ชดุวชิา 21411 การสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติระดบัปฐมวัยศกึษา 

55. ชดุวชิา 21412 การสรา้งเสรมิลักษณะนสิยัระดับปฐมวยัศกึษา 

56. ชดุวชิา 21413 การจัดการศนูยแ์ละโรงเรยีนปฐมวยัศกึษา 

57. ชดุวชิา 21421 การสอนกลุม่สรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ 
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58. ชดุวชิา 21422 การสอนกลุม่สรา้งเสรมิลักษณะนสิยั 

59. ชดุวชิา 21423 การสอนกลุม่การงานและพืน้ฐานอาชพี 

60. ชดุวชิา 22151 ความคดิเชงิวเิคราะห ์

61. ชดุวชิา 22211 ภาษาไทย 1: การใชภ้าษาส าหรับครู 

62. ชดุวชิา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธส์ าหรับครู 

63. ชดุวชิา 22231 สงัคมศกึษา 1: ภมูศิาสตรส์ าหรับครู 

64. ชดุวชิา 22232 สงัคมศกึษา 2: ประวัตศิาสตรส์ าหรับครู 

65. ชดุวชิา 22241 วทิยาศาสตร ์1: เคม ี– ฟิสกิสพ์ืน้ฐาน 

66. ชดุวชิา 22242 วทิยาศาสตร ์2: วทิยาศาสตรก์ายภาพและเทคโนโลย ี

67. ชดุวชิา 22251 คณติศาสตร ์1: เซต ระบบจ านวน และเรขาคณติวเิคราะห ์

68. ชดุวชิา 22252 คณติศาสตร ์2: แคลคลูสัเบือ้งตน้ 

69. ชดุวชิา 22301 พฤตกิรรมการสอนมัธยมศกึษา 

70. ชดุวชิา 22302 สือ่การสอนระดบัมัธยมศกึษา 

71. ชดุวชิา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชพี 

72. ชดุวชิา 22305 พฤตกิรรมวยัรุ่น 

73. ชดุวชิา 22306 การจัดการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา 

74. ชดุวชิา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตรส์ าหรับครู 

75. ชดุวชิา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดสี าหรับครู 
76. ชดุวชิา 22331 สงัคมศกึษา 3: เศรษฐศาสตรส์ าหรับครู 

77. ชดุวชิา 22332 สงัคมศกึษา 4: สงัคมวทิยา – มานุษยวทิยา ส าหรับครู 

78. ชดุวชิา 22341 วทิยาศาสตร ์3: แนวคดิวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

79. ชดุวชิา 22342 วทิยาศาสตร ์4: โลกกบัสิง่มชีวีติ 

80. ชดุวชิา 22351 คณติศาสตร ์3: เมตรกิซ ์พชีคณตินามธรรม เวกเตอร ์และความน่าจะเป็น 

81. ชดุวชิา 22352 คณติศาสตร ์4: พัฒนาการของคณติศาสตร ์

82. ชดุวชิา 22401 วรรณกรรมมัธยมศกึษา 

83. ชดุวชิา 22402 ประชากรและประชากรศกึษา 

84. ชดุวชิา 22403 วทิยาการสิง่แวดลอ้มส าหรับโรงเรยีนและชมุชน 

85. ชดุวชิา 22411 การสอนภาษาไทย 

86. ชดุวชิา 22412 ภาษาไทย 5: การอา่นส าหรับครู 

87. ชดุวชิา 22413 ภาษาไทย 6: การเขยีนส าหรับครู 

88. ชดุวชิา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดวีจิารณ์ส าหรับครู 

89. ชดุวชิา 22415 ภาษาไทย 8: คตชินวทิยาการส าหรับครู 

90. ชดุวชิา 22431 การสอนสงัคมศกึษา 

91. ชดุวชิา 22432 สงัคมศกึษา 5: ประวตัศิาสตรไ์ทยส าหรับครู 

92. ชดุวชิา 22433 สงัคมศกึษา 6: รัฐศาสตรส์ าหรับครู 
93. ชดุวชิา 22434 จรยิศกึษา 

94. ชดุวชิา 22441 การสอนวทิยาศาสตร ์

95. ชดุวชิา 22448 วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ 1 
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96. ชดุวชิา 22449 วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ 2 

97. ชดุวชิา 22451 การสอนคณิตศาสตร ์
98. ชดุวชิา 22452 แคลคลูสัขัน้สงูและสมการดฟิเฟอเรนเซยีล 

99. ชดุวชิา 22455 ตรรกศาสตร ์เซต และทฤษฎจี านวน 

100. ชดุวชิา 23304 โรงเรยีนกบัชมุชน 

101. ชดุวชิา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

102. ชดุวชิา 24403 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาเตรยีมประสบการณ์ 

103. ชดุวชิา 24404 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาทกัษะและสรา้งเสรมิประสบการณ์ 

104. ชดุวชิา 24405 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาเฉพาะ 

105. ชดุวชิา 24418 เทคนคิการเขยีนขอ้สอบ 

106. ชดุวชิา 24420 การโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่การวดัและประเมนิผลการศกึษา 

107. ชดุวชิา 27104 วทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทัศน์เพือ่การศกึษา 

108. ชดุวชิา  31306  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการโครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง 

109. ชดุวชิา  31307  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารวางแผนงานกอ่สรา้ง 

110. ชดุวชิา  31308  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคางานกอ่สรา้ง 

111. ชดุวชิา  31309  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการงานสนามในงานกอ่สรา้ง 

112. ชดุวชิา 31412  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารควบคมุและการตรวจงานก่อสรา้ง 

113. ชดุวชิา  31413  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการเครือ่งจักรกลงานก่อสรา้ง 
114. ชดุวชิา 32477 การจัดการธุรกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก ์และ 

   การจัดการธุรกจิตัวแทนท่องเทีย่ว 

115. ชดุวชิา 32480 การจัดการหอ้งพัก และการจัดการอาหารและเครือ่งดืม่ 

116. ชดุวชิา 32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

117. ชดุวชิา  33204  กฎหมายมหาชนส าหรับการบรหิารการปกครองทอ้งที ่

118. ชดุวชิา  33206  สหกรณ์ วสิาหกจิชมุชน และการจัดการการตลาด 

119. ชดุวชิา  33209  สมัมนากฎหมายส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

120. ชดุวชิา  33210  สมัมนาการบรหิารการปกครองทอ้งที ่

121. ชดุวชิา  33305  กฎหมายแพ่ง พาณิชย ์และทีด่นิส าหรับนักปกครองทอ้งที ่
122. ชดุวชิา  33307  กฎหมายเกีย่วกับการปฏบิัตงิานส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

123. ชดุวชิา  33312  หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และการจัดการการเกษตร  

   ทรัพยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม 

124. ชดุวชิา  33452  กฎหมายอาญาส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

125. ชดุวชิา  33453  การจัดการองคก์ารและทรัพยากรมนุษยส์ าหรับนักปกครองทอ้งที ่

126. ชดุวชิา  33454  นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตรแ์ละการวางแผน  

   การบรหิารการปกครองทอ้งที ่

127. ชดุวชิา 51102 การสง่เสรมิสขุภาพจติและการพยาบาลจติเวช 
128. ชดุวชิา 51103 พยาธสิรรีวทิยาและเภสชัวทิยาคลนิกิส าหรับพยาบาล 

129. ชดุวชิา 51105 การพยาบาลชมุชนและการรักษาพยาบาลเบือ้งตน้ 

130. ชดุวชิา  51109  การพยาบาลพืน้ฐาน และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 
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131. ชดุวชิา  51110  การพยาบาลผูใ้หญ่ 

132. ชดุวชิา  51111  การฝึกปฏบิัตกิารพยาบาลผูใ้หญ่ 
133. ชดุวชิา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

134. ชดุวชิา 51208 การพยาบาลผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ 

135. ชดุวชิา  51209  การพยาบาลเด็ก วัยรุ่น และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 

136. ชดุวชิา  51210  การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภ ์ 

   และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 1 

137. ชดุวชิา  51211  การพยาบาลจติเวช สขุภาพจติ  

   และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 

138. ชดุวชิา 51212  การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภ ์ 
   และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 2 

139. ชดุวชิา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดงุครรภ ์

140. ชดุวชิา  51311  การพยาบาลอนามัยชมุชน การรักษาโรคเบือ้งตน้  

   และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 

141. ชดุวชิา  51312  การพยาบาลผูส้งูอายุ และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 

142. ชดุวชิา  51313  การฝึกปฏบิัตกิารพยาบาลทีเ่ลอืกสรร 

143. ชดุวชิา 52310 การฝึกปฏบิัตงิานสาธารณสขุในชมุชน 

144. ชดุวชิา 52311 การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบือ้งตน้ 
145.  ชดุวชิา 52315    การตรวจประเมนิ การบ าบัดโรคเบือ้งตน้ การดแูลฟ้ืนฟสูภาพและการสง่ตอ่ 

146. ชดุวชิา 52316    การท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชน 

147.  ชดุวชิา 52405    การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชมุชน 

148.  ชดุวชิา 52408    การสมัมนาเพือ่พัฒนาทักษะดา้นสาธารณสขุ 

149. ชดุวชิา 54113 สขุศาสตร์อตุสาหกรรม: การประเมนิ 

150. ชดุวชิา 54118 ปฏบิัตกิารวทิยาศาสตร์ 

151. ชดุวชิา 54121 ปฏบิัตกิารวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 

152. ชดุวชิา 54125 การตรวจวัดและประเมนิทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

153. ชดุวชิา 54132 เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภัย 
154. ชดุวชิา  55203  จุลชวีวทิยา ปรสติวทิยาและพยาธสิรรีวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

155. ชดุวชิา  55204  เคมเีภสชัวัตถุ เภสชัวทิยาและพษิวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

156. ชดุวชิา 55307/55324 การฝึกปฏบิัตเิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย  

157. ชดุวชิา 55310/55325 นวดแผนไทย 1 

158. ชดุวชิา 55311 การฝึกปฏบิัตเิวชกรรมและนวดแผนไทย 

159. ชดุวชิา 55313/55327 ผดงุครรภแ์ผนไทย 

160. ชดุวชิา 55314/55328 เภสชักรรมแผนไทย 1 

161. ชดุวชิา 55315/55329 นวดแผนไทย 2 
162. ชดุวชิา 55316/55330 การฝึกปฏบิัตนิวดแผนไทย 

163. ชดุวชิา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1 

164. ชดุวชิา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2 
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165. ชดุวชิา 55319/55333 การฝึกปฏบิัตเิวชกรรมแผนไทย 

166. ชดุวชิา 55320/55322 ร่างกายมนุษย ์
167. ชดุวชิา 55321/55334 เภสชักรรมแผนไทย 2 

168. ชดุวชิา  55401  การวจิัยทางการแพทยแ์ผนไทย 

169. ชดุวชิา  55402  ผดงุครรภแ์ผนไทยและการฝึกปฏบิัตผิดงุครรภแ์ผนไทย 

170. ชดุวชิา 71114 การจัดการและเทคนคิการบรกิารในโรงแรม 

171. ชดุวชิา 71205 เคมแีละจุลชวีวทิยาทางอาหาร 

172. ชดุวชิา  71207  หลักการและการประยุกตว์ธิปีระเมนิทางโภชนาการ 

173. ชดุวชิา 71215 การจัดการและเทคนคิการบรกิารในภัตตาคาร 

174. ชดุวชิา 71304 ชวีเคมแีละจุลชวีวทิยาของอาหาร 
175. ชดุวชิา 71332 เคมแีละจุลชวีวทิยาของอาหาร 

176. ชดุวชิา 72399 การฝึกงานดา้นพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว 

177. ชดุวชิา 91202  ระบบนเิวศป่าไมแ้ละการจัดการ 

178. ชดุวชิา 91366  การจัดการทรัพยากรป่าไมเ้ชงิเศรษฐกจิ 

179. ชดุวชิา 91458 การจัดการสิง่แวดลอ้มป่าไม ้

180. ชดุวชิา 93256  การฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะการผลติพชื 

181. ชดุวชิา 93446 การจัดการการผลติสกุรและสัตวปี์ก 

182. ชดุวชิา 93447 การจัดการการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 
183. ชดุวชิา 93455 การฝึกปฏบิัตกิารจัดการการผลติพชื 

184. ชดุวชิา 93460 การฝึกปฏบิัตกิารจัดการการผลติสตัว ์

185. ชดุวชิา 94466  การเริม่ตน้ธุรกจิ การตัดสนิใจ และการจัดการความเสีย่งในธุรกจิการเกษตร 

186. ชดุวชิา 96401 ระบบส านักงานอัตโนมัต ิ

187. ชดุวชิา 97216 เทคโนโลยกีระบวนการพมิพ์  

188. ชดุวชิา 97315 เครือ่งมอื เครือ่งจักร วัสด ุและการบ ารุงรักษาในอตุสาหกรรม/ 

   เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกลการผลติ 

189. ชดุวชิา 97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติ 

   ในอตุสาหกรรม 
190. ชดุวชิา 97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ ์

191. ชดุวชิา  97320  นวัตกรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑ์ 

192. ชดุวชิา 97403 เทคโนโลยกีอ่นพมิพ์  

193. ชดุวชิา 97404 กระบวนการพมิพพ์ืน้นูนและพืน้ราบ 

194. ชดุวชิา 97405 กระบวนการพมิพพ์ืน้ลกึ การพมิพพ์ืน้ฉลลุายผา้และการพมิพ์ไรแ้รงกด 

195. ชดุวชิา 97406 เทคนคิหลังพมิพ ์

196. ชดุวชิา 97425 การวจัิยและการสมัมนาทางเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม 

197. ชดุวชิา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป 
198. ชดุวชิา 97431 เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจุภัณฑ ์

199. ชดุวชิา 97434 เทคโนโลยหีลังพมิพ ์
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200. ชดุวชิา  99311  ระบบส านักงานอัตโนมัตแิละพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์
 (ส าหรบันกัศกึษาวชิาเอกเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 

สามารถลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิานีไ้ด)้ 

201. ชดุวชิา 99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรับวทิยาการขอ้มูล 
(ส าหรบันกัศกึษาวชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร ์สามารถลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิานีไ้ด)้  

202. ชดุวชิา 99412 หลักการและการบรหิารเครอืขา่ย 
  (ส าหรบันกัศกึษาวชิาเอกเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร 
   สามารถลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิานีไ้ด)้ 

203. ชดุวชิา 99413 การโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ัน้สงู    

204. ชดุวชิา 99420 การโปรแกรมเว็บ 
   (ส าหรบันกัศกึษาวชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร ์สามารถลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิานีไ้ด)้ 

205. ชดุวชิา 99421 การโปรแกรมเชงิวัตถุ  
   (ส าหรบันกัศกึษาวชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร ์กลุม่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยุกต ์
   สามารถลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิานีไ้ด)้ 

206. ชดุวชิา 99422 การโปรแกรมประยุกตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที ่
(ส าหรบันกัศกึษาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร ์กลุม่วชิาเว็บและโมบายเทคโนโลย ี
สามารถลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิานีไ้ด)้ 

207. ชดุวชิา 99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรูข้องเครือ่ง 
  (ส าหรบันกัศกึษาวชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร ์สามารถลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิานีไ้ด)้ 

 

ส าหรบัหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ทุกวชิาเอก) 
 

1. ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีของทกุสาขาวชิา 
2. ชดุวชิา 11006 ภาษาจนีเพือ่การพาณิชย ์

3. ชดุวชิา 11007 ภาษาจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

4. ชดุวชิา 11008 ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรมการบรกิาร 

5. ชดุวชิา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจนี 

6. ชดุวชิา 11312 ภาษาอังกฤษส าหรับงานอาชพีในประชาคมอาเซยีน 

7. ชดุวชิา 14111 ทักษะการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษดว้ยตนเอง 

8. ชดุวชิา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

9. ชดุวชิา 14213 การอา่นภาษาอังกฤษ 1 
10. ชดุวชิา 14214 การเขยีนภาษาอังกฤษ 1 

11. ชดุวชิา 14215 ภาษาศาสตรภ์าษาอังกฤษเบือ้งตน้ 

12. ชดุวชิา 14216 การสือ่สารระหวา่งวัฒนธรรม 

13. ชดุวชิา 14217 การอา่นรอ้ยแกว้ภาษาอังกฤษ 

14. ชดุวชิา 14317 การอา่นภาษาอังกฤษ 2 

15. ชดุวชิา 14318 หลักการแปล 

16. ชดุวชิา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ 

17. ชดุวชิา 14320 การออกเสยีงภาษาอังกฤษ 
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18. ชดุวชิา 14321 วรรณคดเีบือ้งตน้ 

19. ชดุวชิา 14421 การเขยีนภาษาอังกฤษ 2 
20. ชดุวชิา 14422 การน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมปีระสทิธผิล 

21. ชดุวชิา 14424 วรรณคดโีลก 

22. ชดุวชิา 16344 การพูดและการแสดงส าหรับวทิยุกระจายเสยีง 

23. ชดุวชิา 16360 การศกึษาชมุชนเพือ่การวจัิยและพัฒนา 

24. ชดุวชิา 16423 การผลติภาพยนตรข์ัน้สงู 

25. ชดุวชิา 16426 การสรา้งสรรคง์านโฆษณา/การสือ่สารแบรนด ์

26. ชดุวชิา 16440  การเขยีนส าหรับสือ่สิง่พมิพ/์การเขยีนเชงิวารสารศาสตร ์

27. ชดุวชิา 16441 การผลติสือ่ส ิง่พมิพ/์การผลติและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์ 
28. ชดุวชิา 16445 การจัดและการผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบือ้งตน้/ 

   การจัดรายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุออนไลน์ 

29. ชดุวชิา 16446 การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงขัน้สงู/การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีง 

30. ชดุวชิา 16448 การผลติรายการโทรทัศน์เบือ้งตน้/ 

   การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทัศน์เบือ้งตน้ 

31. ชดุวชิา 16449 การผลติรายการโทรทัศน์ขัน้สงู/ 

   การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทัศน์ขัน้สงู 

32. ชดุวชิา 16452 การผลติภาพยนตรเ์บือ้งตน้ 
33. ชดุวชิา 16455 การรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา/การสรา้งสรรคค์อนเทนตแ์ละสตรมีมิง่ 

34. ชดุวชิา 16457 การเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธ ์

35. ชดุวชิา 16458 การสรา้งสรรคแ์ละการผลติงานประชาสมัพันธ ์

36. ชดุวชิา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลติสือ่ชมุชน 

37. ชดุวชิา 20001 ระบบการเรยีนการสอน 

38. ชดุวชิา 20002 การพัฒนาพฤตกิรรมเด็ก 

39. ชดุวชิา 20101 พืน้ฐานการศกึษา 

40. ชดุวชิา 20201 พัฒนศกึษา 

41. ชดุวชิา 20202 วทิยาการการสอน 

42. ชดุวชิา 20203 การศกึษากบัชวีติและชมุชน 

43. ชดุวชิา 21201 พฤตกิรรมวยัเด็ก 

44. ชดุวชิา 21211 วทิยาศาสตรส์ขุภาพระดับปฐมวยัศกึษา 

45. ชดุวชิา 21311 พฤตกิรรมการสอนปฐมวยัศกึษา 

46. ชดุวชิา 21312 สือ่การสอนระดบัปฐมวัยศกึษา 

47. ชดุวชิา 21313 วรรณกรรมและลลีาคดรีะดับปฐมวยัศกึษา 

48. ชดุวชิา 21321 พฤตกิรรมการสอนประถมศกึษา 

49. ชดุวชิา 21322 สือ่การสอนระดบัประถมศกึษา 

50. ชดุวชิา 21323 การสอนกลุม่ทกัษะ 1: ภาษาไทย 

51. ชดุวชิา 21324 การสอนกลุม่ทกัษะ 2: คณติศาสตร ์

52. ชดุวชิา 21325 การสอนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษา 
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53. ชดุวชิา 21401 วรรณกรรมประถมศกึษา 

54. ชดุวชิา 21411 การสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติระดบัปฐมวัยศกึษา 

55. ชดุวชิา 21412 การสรา้งเสรมิลักษณะนสิยัระดับปฐมวยัศกึษา 

56. ชดุวชิา 21413 การจัดการศนูยแ์ละโรงเรยีนปฐมวยัศกึษา 

57. ชดุวชิา 21421 การสอนกลุม่สรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ 

58. ชดุวชิา 21422 การสอนกลุม่สรา้งเสรมิลักษณะนสิยั 

59. ชดุวชิา 21423 การสอนกลุม่การงานและพืน้ฐานอาชพี 

60. ชดุวชิา 22151 ความคดิเชงิวเิคราะห ์

61. ชดุวชิา 22211 ภาษาไทย 1: การใชภ้าษาส าหรับครู 

62. ชดุวชิา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธส์ าหรับครู 
63. ชดุวชิา 22231 สงัคมศกึษา 1: ภมูศิาสตรส์ าหรับครู 

64. ชดุวชิา 22232 สงัคมศกึษา 2: ประวัตศิาสตรส์ าหรับครู 

65. ชดุวชิา 22241 วทิยาศาสตร ์1: เคม ี– ฟิสกิสพ์ืน้ฐาน 

66. ชดุวชิา 22242 วทิยาศาสตร ์2: วทิยาศาสตรก์ายภาพและเทคโนโลย ี

67. ชดุวชิา 22251 คณติศาสตร ์1: เซต ระบบจ านวน และเรขาคณติวเิคราะห ์

68. ชดุวชิา 22252 คณติศาสตร ์2: แคลคลูสัเบือ้งตน้ 

69. ชดุวชิา 22301 พฤตกิรรมการสอนมัธยมศกึษา 

70. ชดุวชิา 22302 สือ่การสอนระดบัมัธยมศกึษา 

71. ชดุวชิา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชพี 

72. ชดุวชิา 22305 พฤตกิรรมวยัรุ่น 

73. ชดุวชิา 22306 การจัดการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา 

74. ชดุวชิา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตรส์ าหรับครู 

75. ชดุวชิา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดสี าหรับครู 

76. ชดุวชิา 22331 สงัคมศกึษา 3: เศรษฐศาสตรส์ าหรับครู 

77. ชดุวชิา 22332 สงัคมศกึษา 4: สงัคมวทิยา – มานุษยวทิยา ส าหรับครู 

78. ชดุวชิา 22341 วทิยาศาสตร ์3: แนวคดิวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์ 

79. ชดุวชิา 22342 วทิยาศาสตร ์4: โลกกบัสิง่มชีวีติ 

80. ชดุวชิา 22351 คณติศาสตร ์3: เมตรกิซ ์พชีคณตินามธรรม เวกเตอร ์ 

   และความน่าจะเป็น 

81. ชดุวชิา 22352 คณติศาสตร ์4: พัฒนาการของคณติศาสตร ์

82. ชดุวชิา 22401 วรรณกรรมมัธยมศกึษา 

83. ชดุวชิา 22402 ประชากรและประชากรศกึษา 

84. ชดุวชิา 22403 วทิยาการสิง่แวดลอ้มส าหรับโรงเรยีนและชมุชน 

85. ชดุวชิา 22411 การสอนภาษาไทย 

86. ชดุวชิา 22412 ภาษาไทย 5: การอา่นส าหรับครู 
87. ชดุวชิา 22413 ภาษาไทย 6: การเขยีนส าหรับครู 

88. ชดุวชิา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดวีจิารณ์ส าหรับครู 

89. ชดุวชิา 22415 ภาษาไทย 8: คตชินวทิยาการส าหรับครู 



สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 131131 
 

90. ชดุวชิา 22431 การสอนสงัคมศกึษา 

91. ชดุวชิา 22432 สงัคมศกึษา 5: ประวตัศิาสตรไ์ทยส าหรับครู 
92. ชดุวชิา 22433 สงัคมศกึษา 6: รัฐศาสตรส์ าหรับครู 

93. ชดุวชิา 22434 จรยิศกึษา 

94. ชดุวชิา 22441 การสอนวทิยาศาสตร ์

95. ชดุวชิา 22448 วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ 1 

96. ชดุวชิา 22449 วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ 2 

97. ชดุวชิา 22451 การสอนคณิตศาสตร ์

98. ชดุวชิา 22452 แคลคลูสัขัน้สงูและสมการดฟิเฟอเรนเซยีล 

99. ชดุวชิา 22455 ตรรกศาสตร ์เซต และทฤษฎจี านวน 

100. ชดุวชิา 23304 โรงเรยีนกบัชมุชน 

101. ชดุวชิา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

102. ชดุวชิา 24403 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาเตรยีมประสบการณ์ 

103. ชดุวชิา 24404 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาทกัษะและสรา้งเสรมิประสบการณ์ 

104. ชดุวชิา 24405 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาเฉพาะ 

105. ชดุวชิา 24418 เทคนคิการเขยีนขอ้สอบ 

106. ชดุวชิา 24420 การโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่การวดัและประเมนิผลการศกึษา 

107. ชดุวชิา 27104 วทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทัศน์เพือ่การศกึษา 
108. ชดุวชิา  31306  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการโครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง 

109. ชดุวชิา  31307  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารวางแผนงานกอ่สรา้ง 

110. ชดุวชิา  31308  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคางานกอ่สรา้ง 

111. ชดุวชิา  31309  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการงานสนามในงานกอ่สรา้ง 

112. ชดุวชิา 31412  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารควบคมุและการตรวจงานก่อสรา้ง 

113. ชดุวชิา  31413  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการเครือ่งจักรกลงานก่อสรา้ง 

114. ชดุวชิา 32477 การจัดการธุรกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก ์และ 

   การจัดการธุรกจิตัวแทนท่องเทีย่ว 

115. ชดุวชิา 32480 การจัดการหอ้งพัก และการจัดการอาหารและเครือ่งดืม่ 
116. ชดุวชิา 32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

117. ชดุวชิา  33204  กฎหมายมหาชนส าหรับการบรหิารการปกครองทอ้งที ่

118. ชดุวชิา  33206  สหกรณ์ วสิาหกจิชมุชน และการจัดการการตลาด 

119. ชดุวชิา  33209  สมัมนากฎหมายส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

120. ชดุวชิา  33210  สมัมนาการบรหิารการปกครองทอ้งที ่

121. ชดุวชิา  33305  กฎหมายแพ่ง พาณิชย ์และทีด่นิส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

122. ชดุวชิา  33307  กฎหมายเกีย่วกับการปฏบิัตงิานส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

123. ชดุวชิา  33312  หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และการจัดการการเกษตร  
   ทรัพยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม 

124. ชดุวชิา  33452  กฎหมายอาญาส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

125. ชดุวชิา  33453  การจัดการองคก์ารและทรัพยากรมนุษยส์ าหรับนักปกครองทอ้งที ่
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126. ชดุวชิา  33454  นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตรแ์ละการวางแผน  

   การบรหิารการปกครองทอ้งที ่
127. ชดุวชิา 51102 การสง่เสรมิสขุภาพจติและการพยาบาลจติเวช 

128. ชดุวชิา 51103 พยาธสิรรีวทิยาและเภสชัวทิยาคลนิกิส าหรับพยาบาล 

129. ชดุวชิา 51105 การพยาบาลชมุชนและการรักษาพยาบาลเบือ้งตน้ 

130. ชดุวชิา  51109  การพยาบาลพืน้ฐาน และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 

131. ชดุวชิา  51110  การพยาบาลผูใ้หญ่ 

132. ชดุวชิา  51111  การฝึกปฏบิัตกิารพยาบาลผูใ้หญ่ 

133. ชดุวชิา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

134. ชดุวชิา 51208 การพยาบาลผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ 
135. ชดุวชิา  51209  การพยาบาลเด็ก วัยรุ่น และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 

136. ชดุวชิา  51210  การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภ ์ 

   และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 1 

137. ชดุวชิา  51211  การพยาบาลจติเวช สขุภาพจติ  

   และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 

138. ชดุวชิา 51212  การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภ ์ 

   และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 2 

139. ชดุวชิา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดงุครรภ ์
140. ชดุวชิา  51311  การพยาบาลอนามัยชมุชน การรักษาโรคเบือ้งตน้  

   และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 

141. ชดุวชิา  51312  การพยาบาลผูส้งูอายุ และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 

142. ชดุวชิา  51313  การฝึกปฏบิัตกิารพยาบาลทีเ่ลอืกสรร 

143. ชดุวชิา 52310 การฝึกปฏบิัตงิานสาธารณสขุในชมุชน 

144. ชดุวชิา 52311 การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบือ้งตน้ 

145.  ชดุวชิา 52315    การตรวจประเมนิ การบ าบัดโรคเบือ้งตน้ การดแูลฟ้ืนฟสูภาพและการสง่ตอ่ 

146. ชดุวชิา 52316    การท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชน 

147.  ชดุวชิา 52405    การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชมุชน 
148.  ชดุวชิา 52408    การสมัมนาเพือ่พัฒนาทักษะดา้นสาธารณสขุ 

149. ชดุวชิา 54113 สขุศาสตร์อตุสาหกรรม: การประเมนิ 

150. ชดุวชิา 54118 ปฏบิัตกิารวทิยาศาสตร์ 

151. ชดุวชิา 54121 ปฏบิัตกิารวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 

152. ชดุวชิา 54125 การตรวจวัดและประเมนิทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

153. ชดุวชิา 54132 เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภัย 

154. ชดุวชิา  55203  จุลชวีวทิยา ปรสติวทิยาและพยาธสิรรีวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

155. ชดุวชิา  55204  เคมเีภสชัวัตถุ เภสชัวทิยาและพษิวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 
156. ชดุวชิา 55307/55324 การฝึกปฏบิัตเิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย  

157. ชดุวชิา 55310/55325 นวดแผนไทย 1 

158. ชดุวชิา 55311 การฝึกปฏบิัตเิวชกรรมและนวดแผนไทย 
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159. ชดุวชิา 55313/55327 ผดงุครรภแ์ผนไทย 

160. ชดุวชิา 55314/55328 เภสชักรรมแผนไทย 1 
161. ชดุวชิา 55315/55329 นวดแผนไทย 2 

162. ชดุวชิา 55316/55330 การฝึกปฏบิัตนิวดแผนไทย 

163. ชดุวชิา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1 

164. ชดุวชิา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2 

165. ชดุวชิา 55319/55333 การฝึกปฏบิัตเิวชกรรมแผนไทย 

166. ชดุวชิา 55320/55322 ร่างกายมนุษย ์

167. ชดุวชิา 55321/55334 เภสชักรรมแผนไทย 2 

168. ชดุวชิา  55401  การวจิัยทางการแพทยแ์ผนไทย 
169. ชดุวชิา  55402  ผดงุครรภแ์ผนไทยและการฝึกปฏบิัตผิดงุครรภแ์ผนไทย 

170. ชดุวชิา 71114 การจัดการและเทคนคิการบรกิารในโรงแรม 

171. ชดุวชิา 71205 เคมแีละจุลชวีวทิยาทางอาหาร 

172. ชดุวชิา  71207  หลักการและการประยุกตว์ธิปีระเมนิทางโภชนาการ 

173. ชดุวชิา 71215 การจัดการและเทคนคิการบรกิารในภัตตาคาร 

174. ชดุวชิา 71304 ชวีเคมแีละจุลชวีวทิยาของอาหาร 

175. ชดุวชิา 71332 เคมแีละจุลชวีวทิยาของอาหาร 

176. ชดุวชิา 72399 การฝึกงานดา้นพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว 
177. ชดุวชิา 91202  ระบบนเิวศป่าไมแ้ละการจัดการ 

178. ชดุวชิา 91366  การจัดการทรัพยากรป่าไมเ้ชงิเศรษฐกจิ 

179. ชดุวชิา 91458 การจัดการสิง่แวดลอ้มป่าไม ้

180. ชดุวชิา 93256  การฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะการผลติพชื 

181. ชดุวชิา 93446 การจัดการการผลติสกุรและสัตวปี์ก 

182. ชดุวชิา 93447 การจัดการการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

183. ชดุวชิา 93455 การฝึกปฏบิัตกิารจัดการการผลติพชื 

184. ชดุวชิา 93460 การฝึกปฏบิัตกิารจัดการการผลติสตัว ์

185. ชดุวชิา 94466  การเริม่ตน้ธุรกจิ การตัดสนิใจ และการจัดการความเสีย่งในธุรกจิการเกษตร 
186. ชดุวชิา 96401 ระบบส านักงานอัตโนมัต ิ

187. ชดุวชิา 97216 เทคโนโลยกีระบวนการพมิพ์  

188. ชดุวชิา 97315 เครือ่งมอื เครือ่งจักร วัสด ุและการบ ารุงรักษาในอตุสาหกรรม/ 

   เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกลการผลติ* 

189. ชดุวชิา 97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติ 

   ในอตุสาหกรรม* 

190. ชดุวชิา 97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ*์ 

191. ชดุวชิา  97320  นวัตกรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑ*์ 
192. ชดุวชิา 97403 เทคโนโลยกีอ่นพมิพ์  

193. ชดุวชิา 97404 กระบวนการพมิพพ์ืน้นูนและพืน้ราบ 

194. ชดุวชิา 97405 กระบวนการพมิพพ์ืน้ลกึ การพมิพพ์ืน้ฉลลุายผา้และการพมิพไ์รแ้รงกด 
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195. ชดุวชิา 97406 เทคนคิหลังพมิพ ์

196. ชดุวชิา 97425 การวจัิยและการสมัมนาทางเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม 
197. ชดุวชิา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป 

198. ชดุวชิา 97431 เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจุภัณฑ*์ 

199. ชดุวชิา  97434  เทคโนโลยหีลังพมิพ ์

200. ชดุวชิา  99311  ระบบส านักงานอัตโนมัตแิละพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์

201.  ชดุวชิา 99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรับวทิยาการขอ้มูล 

202. ชดุวชิา  99412  หลักการและการบรหิารเครอืขา่ย 

203. ชดุวชิา  99413  การโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ัน้สงู 

204. ชดุวชิา  99420  การโปรแกรมเว็บ 
205. ชดุวชิา  99421  การโปรแกรมเชงิวัตถ ุ

206. ชดุวชิา  99422  การโปรแกรมประยุกตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที ่

207. ชดุวชิา 99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรูข้องเครือ่ง 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
หมายเหต ุ  * ส าหรับนักศกึษาวชิาเอกเทคโนโลยบีรรจภุัณฑแ์ละการจัดการผลติภัณฑ ์สามารถลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิานีไ้ด ้
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รายชือ่ชุดวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

  

(เรยีงตามตวัอกัษร) 

 

รายชือ่ชุดวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ รหสัชุดวชิา 

การจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร Agricultural Marketing Management 94431 
การจัดการความมัน่คงปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร ์ Computer Security Management 99402 
การจัดการคณุภาพและมาตรฐานอตุสาหกรรม Quality Management and Industrial Standards 97419 
การจัดการด าเนนิงานและการเป็นผูป้ระกอบการ Operation Managements and Entrepreneurships 97218 
การจัดการผลติผลและการแปรรปูผลติผลเกษตร Agricultural Products and Processing Management 94330 
การจัดการระบบฐานขอ้มลู Database Systems Management 96408 
การจัดการและการพัฒนากลยทุธผ์ลติภัณฑ ์ Management and Strategic Product Development 97220 
การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม Telecommunication System Design and Management 99410 
การจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน 
  ส าหรับอตุสาหกรรม 

Logistics and Supply Chain Management  
 for Industry 

97420 

การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละ 
 การควบคมุภายใน 

Computer Systems Auditing and  
  Internal Control 

96404 

การบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ Information Technology Project Management 96412 
การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
       ส าหรับผูส้งูอาย ุ

Applied Information and Communication 
       Technology for Elder 

99321 

การเปลีย่นผา่นสูด่จิทิลัส าหรับอตุสาหกรรมและธรุกจิ    Digital Transformation for Industry and Business 97222 
การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ Computer Programming 96414 
การโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรับวทิยาการขอ้มลู Computer Programming for Data Science 99323 
การโปรแกรมเชงิวตัถ ุ Object Oriented Programming 99421 
การโปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที ่ Mobile Application Development 99422 
การโปรแกรมเว็บ Web Programming 99420 
การพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร Food Product Development 71314 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ Information Systems Development 96407 
การวางผงัโรงงานและการศกึษาการท างาน 
 ในอตุสาหกรรม 

Plant Layout and Work Study in Industry 97423 

การวเิคราะหข์อ้มลู Data Analysis 99202 
การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถ ุ Object Oriented Analysis and Design 99316 
การศกึษาความเป็นไปไดท้างอตุสาหกรรม 
       และการจัดการโครงการ 

Industrial Feasibility Study and  
       Project Management 

97433 

การสือ่สารขอ้มลูและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ Data Communications and Networking 96304 
การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย Wireless Communication and Networking 99313 
การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์ Printing and Packaging Design 97318 
การออกแบบสว่นปฏสิมัพนัธบ์นเว็บและโมบาย Web and Mobile Interaction Design 99319 
ขอ้มลูขนาดใหญแ่ละการประยกุต ์ Big Data and Applications 99423 
คณติศาสตรป์ระยกุตส์ าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม Applied Mathematics for Industrial Technology 97210 

 
 
 
 

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ



หลักสูตรการศึกษา136 136 
 

 
 

รายชือ่ชุดวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ รหสัชุดวชิา 

คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับวทิยาศาสตร ์
 และเทคโนโลย ี

Mathematics and Statistics for Science  
   and Technology 

96102 

คณติศาสตรส์ าหรับวทิยาการคอมพวิเตอร ์ Mathematics for Computer Science 99203 
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการแกปั้ญหาในอตุสาหกรรม Creative Thinking and Problem Solving in Industry    97221 
ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 
  ในอตุสาหกรรม 

Safety, Occupational Health and Environment  
 in Industry 

97418 

ความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร ์ Cyber Security 99419 
ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการพมิพ ์ General Studies in Printing 97101 
ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบับรรจภุัณฑ ์ General Studies in Packaging 97103 
เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกลการผลติ Tools and Machines for Manufacturing Process 97315 
โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี Data Structures and Algorithms 99314 
ทกัษะชวีติ Life Skills 10103 
เทคโนโลยกีารบรกิารผา่นเว็บและการประยกุต ์ Web Services Technology and Applications 99301 
เทคโนโลยกีารแปรรปูบรรจภุัณฑ ์ Packaging Converting Technology 97431 
เทคโนโลยกีารผลติและแปรรปูอาหาร   Food Production and Processing Technologies 71311 
เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคมุ 
 ทางการผลติในอตุสาหกรรม  

Technology for Production Planning and  
  Control in Industry 

97314 

เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละ 
 กระบวนการผลติในอตุสาหกรรม 

Technology for Product and Process Design  
 in Industry 

97316 

เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี Multimedia Technology 99414 
ไทยกบัสงัคมโลก 
ไทยศกึษา 

Thailand and the World Community 
Thai Studies 

10152 
10151 

นวตักรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลติภัณฑ ์
 และบรรจภุัณฑ ์

Innovation Design Technology of Product  
 and Packaging 

97320 

ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  และการสือ่สาร 

Professional Experience in Information and  
  Communication Technology 

99409 
 

ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยบีรรจภุัณฑแ์ละ 
 การจัดการผลติภัณฑ ์

Professional Experience in Packaging Technology 
 and Product Management 

97432 

ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยวีศิวกรรมการผลติ 
 และการจัดการ 

Professional Experience in Production Engineering 
 Technology and Management 

97421 

ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการขอ้มลู Professional Experience in Data Science 99425 
ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการคอมพวิเตอร ์ Professional Experience in Computer Science 99429 
ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรูข้องเครือ่ง Artificial Intelligence and Machine Learning 99424 
ปัญญาประดษิฐส์ าหรับอตุสาหกรรมและธรุกจิ    Artificial Intelligence for Industry and Business 97436 
พืน้ฐานทางวศิวกรรมเครือ่งกลส าหรับ 
       เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

Basic Mechanical Engineering for 
       Industrial Technology 

97217 

ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร English for Communication 10111 
ระบบธรุกจิอัจฉรยิะ Business Intelligence Systems 96415 
ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้ Information System and Knowledge Management 96411 
ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมตั ิ
 ในอตุสาหกรรม 

Information Systems and Automation in Industry 97317 

ระบบส านักงานอตัโนมตัแิละพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์ Office Automation System and  
 Electronic Commerce 

99311 
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หมายเหต ุ   * คาดวา่จะเปิดสอนในภาคปลาย/2564 

รายชือ่ชุดวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ รหสัชุดวชิา 

วสัดแุละการจัดการบรรจภุัณฑอ์ยา่งยั่งยนื* Material and Sustainable Packaging Management 97214 

วสัดอุตุสาหกรรมและกรรมวธิกีารผลติ Industrial Materials and Manufacturing Process 97219 
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ Science, Technology and Environment for Life 10141 
วทิยาศาสตรส์ าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  Science for Information and Communication Technology 99201 
วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์ Software Engineering 99415 
วศิวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์ Applied Electrical and Computer Engineering 97426 
สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิตักิาร Computer Architecture and Operation Systems  99315 
สถติสิ าหรับวทิยาการขอ้มลู Statistics for Data Science 99204 
สงัคมมนุษย ์ Human Society 10131 
หลกัการและการบรหิารเครอืขา่ย Network Principles and Administration 99412 
หลกัวทิยาการขอ้มลูและการแสดงผลดว้ยแผนภาพ Principle of Data Science and Data Visualization 99205 
องคก์รดจิทิลัและการบรหิารจัดการ Digital Organization and Management 99322 
อารยธรรมมนุษย ์ Human Civilization 10121 
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