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หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนเทศ 
(หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552) 

ภาควชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนเทศ  วิทยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

.                                                                          . 
 

1. ช่ือหลกัสูตร 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต    สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนเทศ 

 Bachelor of Science Program in Information and Production Technology Management 
 

2. ช่ือปริญญา 
2.1 ช่ือเตม็ภาษาไทย  : วทิยาศาสตรบณัฑิต (การจดัการเทคโนโลยกีารผลิตและ

สารสนเทศ) 
2.2 ช่ือยอ่ภาษาไทย  : วท.บ. (การจดัการเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนเทศ) 
2.3 ช่ือเตม็ภาษาองักฤษ  : Bachelor of Science (Information and Production    
           Technology Management) 
2.4 ช่ือยอ่ภาษาองักฤษ : B.Sc. (Information and Production Technology Management) 

 

3. หน่วยงานรับผดิชอบ 
ภาควิชาการจดัการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ  วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
 

4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
4.1 ปรัชญาของหลกัสูตร  

พัฒนาการบริหารจัดการ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับ  
อุตสาหกรรมการผลิต 

4.2 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
4.2.1 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถดา้นการจดัการผลิต  การจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบติั ตลอดจนสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม          
มาประยกุตแ์ละพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตไดอ้ยา่งดีมีประสิทธิภาพ 

4.2.2  เพื่อส่งเสริมการวจิยัและพฒันางานดา้นการจดัการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
ใหแ้พร่หลายยิง่ข้ึน 

4.2.3 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มนุษยสัมพนัธ์  มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี
และสังคม 
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5. ก าหนดการเปิดสอน 
หลกัสูตรน้ีเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2552  เป็นตน้ไป 

 

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
6.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเคร่ืองกล สาขาวิชา

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาโยธา หรือระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) หรือเทียบเท่าโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการภาควชิา 

6.2 มีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ว่าดว้ย
การศึกษาปริญญาบณัฑิต  พ.ศ.  2534  และฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  

 

7.   การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
ตอ้งผา่นการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาตามระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 

8. ระบบการศึกษา 
ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ      

หน่ึงภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  15  สัปดาห์ 
การคิดหน่วยกิต คิดตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. ระยะเวลาการศึกษา 
ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลกัสูตร 4 ปีการศึกษา ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
 

10. การลงทะเบียนเรียน 
การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  พ.ศ.  2534  และฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
 

11. การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2534 และฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
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12. อาจารย์ผู้สอน 
12.1   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

คุณวฒิุและสาขาวชิาเอก 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ผลงานทางวชิาการ 

(การคน้ควา้วจิยัหรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน(ชัว่โมง/สัปดาห์) 

ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
ท่ีจะมีในหลกัสูตร

ปรับปรุง 
1. นายอนนัต ์ เวทยว์ฒันะ ค.อ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) รองศาสตราจารย ์ ต ารา 9 3 
  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

พระนครเหนือ, ประเทศไทย     
ปี 2516 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ, ประเทศไทย     
ปี 2535 

 1.  ระบบสายส่งก าลงัไฟฟ้า 
2.  การเปล่ียนรูปพลงังานทางไฟฟ้า

และทางกล 
3.  ระบบไฟฟ้าก าลงั 1 
4.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั 
5.  การป้องกนัอุปกรณ์อเล็กทรอนิกส์

ก าลงั 
งานวจิยั 
1.  ชุดตรวจจบักระแสส าหรับงาน

อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั 

  

2. นางสาวปิยฉตัร จนัทิวา บธ.บ.(การจดัการทัว่ไป) อาจารย ์ งานวจิยั 9 3 
  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 

ประเทศไทย ปี 2531 
 1. การพัฒนารูปแบบความร่วมมือ

ดา้นสหกิจศึกษา ระหวา่งภาควชิา 
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12.1   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (ต่อ) 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

คุณวฒิุและสาขาวชิาเอก 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ผลงานทางวชิาการ 

(การคน้ควา้วจิยัหรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน(ชัว่โมง/สัปดาห์) 

ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
ท่ีจะมีในหลกัสูตร

ปรับปรุง 
  ค.อ.ม.(ธุรกิจอุตสาหกรรม) 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ, ประเทศไทย     
ปี 2546 

 การจดัการเทคโนโลยกีารผลิตและ
สารสนเทศกบัสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม 

  

3. นางสาวหทยัรัตน์ เกตุมณีชยัรัตน์ วท.บ.(วทิยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย ์ งานวจิยั 9 3 
  มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ ประเทศไทย 

ปี 2545 
วท.ม.(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ, ประเทศไทย     
ปี 2547 

 1 .  ระบบรักษาความปลอดภัยใน
อาคารผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  

4. นางสาวฐิติมา อศัวพรหมธาดา ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) อาจารย ์ งานวจิยั 9 3 
  สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต, 

ประเทศไทย ปี 2542  
 

 1. การพัฒนารูปแบบความร่วมมือ
ดา้นสหกิจศึกษา ระหวา่งภาควชิา 
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12.1   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (ต่อ) 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

คุณวฒิุและสาขาวชิาเอก 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ผลงานทางวชิาการ 

(การคน้ควา้วจิยัหรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน(ชัว่โมง/สัปดาห์) 

ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
ท่ีจะมีในหลกัสูตร

ปรับปรุง 
  ค.อ.ม.(เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์) 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ, ประเทศไทย     
ปี 2548 

 การจดัการเทคโนโลยกีารผลิตและ
สารสนเทศกบัสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม 

  

5. นางสาวสุพิชชา   ชีวพฤกษ ์ วท.บ.(เทคโนโลยชีีวภาพ) อาจารย ์ งานวจิยั 6 6 
  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

พระนครเหนือ, ประเทศไทย     
ปี 2545 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 
ประเทศไทย     ปี 2549 

 1. การพฒันารูปแบบความร่วมมือ
ดา้นสหกิจศึกษา ระหวา่งภาควชิา
การจดัการเทคโนโลยกีารผลิตและ
สารสนเทศกบัสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม 
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 12.2  อาจารยผ์ูร่้วมสอน 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ - สกุล คุณวฒิุและสาขาวชิาเอก 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ผลงานทางวชิาการ 

(การคน้ควา้วจิยัหรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน(ชัว่โมง/สัปดาห์) 

ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
ท่ีจะมีในหลกัสูตร

ปรับปรุง 
1. นายชาญวทิย ์ ตั้งศิริวรกุล ค.อ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ งานวจิยั 9 3 
  วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า)  1. การป้องกนัแรงดนัไฟฟ้าไม่สมดุล

โดยใชแ้รงดนัไฟฟ้าฉบบัพลนั 
2. การศึกษาพฤติกรรมของฮาร์มอนิก

ท่ีเกิดจากความเป็นสลอตส าหรับ
ประยกุตใ์ชใ้นการวดัความเร็วของ
มอเตอร์เหน่ียวน า 

3. การวนิิจฉยัขดลวดสเตเตอร์ลดัรอบ
ในมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส แบบ
ออนไลน์ท่ีคงทนดว้นการลดผล
แรงดนัแหล่งจ่ายท่ีไม่สมดุล 

4. สมรรถนะของ MEM ส าหรับการ
ตรวจวดัความเร็วมอเตอร์เหน่ียวน า
แบบไร้ตวัตรวจจบั 
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 12.2  อาจารยผ์ูร่้วมสอน (ต่อ) 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ - สกุล คุณวฒิุและสาขาวชิาเอก 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ผลงานทางวชิาการ 

(การคน้ควา้วจิยัหรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน(ชัว่โมง/สัปดาห์) 

ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
ท่ีจะมีในหลกัสูตร

ปรับปรุง 
     งานวจิยั   
     5.  การวเิคราะห์ดชันีคุณภาพรูปคล่ืน

ของเทคนิคเดลตา้ม็อดดูเลชัน่ท่ีมี
ขอบเขตฮีสเตอร์รีซีสแบบต่าง ๆ 
ส าหรับการน าไปประยกุตใ์ช ้

  

2. นายสุรชยั จนัทร์สุข ค.อ.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ต ารา 10 8 
  ค.อ.ม.  

(บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) 
 1. เคร่ืองมือวดัพื้นฐานงานวิศวกรรม   

3. นางวรรณลกัษณ์ เหล่าทวทีรัพย ์ อส.บ.(เทคโนโลยกีารผลิต) อาจารย ์ - 3 3 
  วศ.ม. 

(วศิวกรรมการจดัการ
อุตสาหกรรม) 

    

4. นายกิตติภฎั รัตนจนัทร์ วศ.บ. (วศิวกรรมการผลิต) อาจารย ์ - 6 6 
  วศ.ม. (วศิวกรรมการผลิต)     
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 12.2  อาจารยผ์ูร่้วมสอน (ต่อ) 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ - สกุล คุณวฒิุและสาขาวชิาเอก 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ผลงานทางวชิาการ 

(การคน้ควา้วจิยัหรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน(ชัว่โมง/สัปดาห์) 

ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
ท่ีจะมีในหลกัสูตร

ปรับปรุง 
5. นายไพรัช พูบุ่หงาอมร อส.บ. (เทคโนโลยขีนถ่าย-วสัดุ) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ต ารา 9 3 
  วศ.ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ)  1.  ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ประยกุต ์

หนงัสือ 
1.  นิวแมติกส์ 
2.  ทฤษฎีและปฏิบติังานฝึกฝีมือ

เบ้ืองตน้ 

  

6. นายทนงศกัด์ิ บุนนาค อส.บ. 
(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ หนงัสือ 
1. โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 

6 6 

  ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)  งานวจิยั 
1. ชุดตน้แบบการท างานระบบ RFID 

ในกระบวนการผสมสารอตัโนมติั 

  

7. นายนราธิป   แสงซา้ย ค.อ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.ม.  
(วศิวกรรมการจดัการ
อุตสาหกรรม) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ เอกสารประกอบการสอน 
1. การวจิยัด าเนินงาน 
งานวจิยั 
1. ปัญหาการตดัหน่ึงมิติ 

3 3 
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 12.2  อาจารยผ์ูร่้วมสอน (ต่อ) 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ - สกุล คุณวฒิุและสาขาวชิาเอก 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ผลงานทางวชิาการ 

(การคน้ควา้วจิยัหรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน(ชัว่โมง/สัปดาห์) 

ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
ท่ีจะมีในหลกัสูตร

ปรับปรุง 
    2.  การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้

ประดบัไผ ่ตามหลกัการยศาสตร์ 
  

8. นายอุดม       จีนประดบั ค.อ.บ.(วศิวกรรมโทรคมนาคม) 
Mastere Specialise 
(Techniques Aeronautiques et 
Spatiales)  

รองศาสตราจารย ์ ต ารา 
1.  การทดลองไมโครโปรเซสเซอร์ 1 
2.  การทดลองไมโครโปรเซสเซอร์ 2 
3.  ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 
4. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ดว้ยภาษาปาสคาล 
5.  การส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ 
6. โครงสร้างขอ้มูล 

6 3 

9. นายปรีชา อ่องอารี ค.อ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ต ารา 
1.  เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์อนุกรม  

6 3 
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 12.2  อาจารยผ์ูร่้วมสอน (ต่อ) 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ - สกุล คุณวฒิุและสาขาวชิาเอก 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ผลงานทางวชิาการ 

(การคน้ควา้วจิยัหรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน(ชัว่โมง/สัปดาห์) 

ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
ท่ีจะมีในหลกัสูตร

ปรับปรุง 
    งานวจิยั 

1.  การสร้างและหาประสิทธิภาพชุด
ทดลองอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมเบ้ืองตน้ 

  

10. นายชาลี   ตระการกลู ค.อ.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล) 
ค.อ.ม. (เคร่ืองกล) 

รองศาสตราจารย ์ ต ารา 
1. การออกแบบแม่พิมพฉี์ด 1 
2. การออกแบบแม่พิมพฉี์ด 2 
3. เทคโนโลยซีีเอน็ซี 
4. ศพัทแ์ม่พิมพไ์ทย 
งานวจิยั 
1. การสร้างส่วนเบา้และส่วนคอร์ดว้ย

กรรมวธีิชุบพอกไฟฟ้า 
2. งานวิจยัเก่ียวกบัการผลิตแม่พิมพ์
ในอุตสาหกรรม (โดยวิธีกดอดัข้ึน
รูปเยน็) 
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12.2 อาจารยผ์ูร่้วมสอน (ต่อ) 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ - สกุล คุณวฒิุและสาขาวชิาเอก 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ผลงานทางวชิาการ 

(การคน้ควา้วจิยัหรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน(ชัว่โมง/สัปดาห์) 

ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
ท่ีจะมีในหลกัสูตร

ปรับปรุง 
     3. งานวจิยัเก่ียวกบัการผลิตแม่พิมพใ์น

อุตสาหกรรม (โดยวิธีการหล่อ
ประณีต) 

4. โครงการศึกษาผลของการใช้
เทคโนโลยี การกดัดว้ยความเร็วสูง
ในการส ร้ า ง เบ้าพิ มพ์ส าห รับ
แม่พิมพเ์ป่า 

  

11. นายประสิทธ์ิ   จนัทร์มนตรี อส.บ.  
(เทคโนโลยไีฟฟ้า
อุตสาหกรรม) 
วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 

อาจารย ์ ต ารา 
1.  การทดลองเคร่ืองจกัรไฟฟ้า 1 

6 6 

12. นางสาวพชัรี ชูชาติ ค.อ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า) 

อาจารย ์ - 3 3 
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12.2 อาจารยผ์ูร่้วมสอน (ต่อ) 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ - สกุล คุณวฒิุและสาขาวชิาเอก 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ผลงานทางวชิาการ 

(การคน้ควา้วจิยัหรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน(ชัว่โมง/สัปดาห์) 

ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
ท่ีจะมีในหลกัสูตร

ปรับปรุง 
13. นางสาวอุณาโลม เวทยว์ฒันะ วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม) 

วศ.ม.(วศิวกรรมเคมี) 
อาจารย ์ งานวจิยั 

1.  การผลิตเอทิลีนจากเอทานอลบนซี
โอไลต ์ZSM-5 ชนิดดดัแปลง 

6 3 
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12.3 อาจารยพ์ิเศษ  

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ - สกุล คุณวฒิุและสาขาวชิาเอก 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ผลงานทางวชิาการ 

(การคน้ควา้วจิยัหรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน(ชัว่โมง/สัปดาห์) 

ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
ท่ีจะมีในหลกัสูตร

ปรับปรุง 
1. นายพนาฤทธ์ิ เศรษฐกุล ค.อ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 

ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
Dipl. Ing  
(Electrical Engineering) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ งานวจิยั 
1.  Gate Drives Circuit for a Gate 

Turn-off (GTO) Thyristor 

3 3 

2. นายมนตช์ยั   เทียนทอง ค.อ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) รองศาสตราจารย ์ ต ารา 3 3 
  ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 

ค.อ.ด. (วจิยัและพฒันาหลกัสูตร) 
 1.  การใชค้อมพิวเตอร์เบ้ืองตน้และ  

     การโปรแกรมภาษาเบสิก       
2. ระบบส านกังานอตัโนมติั 
3. มลัติมีเดียและไฮเปอร์มีเดีย 
4. การออกแบบและพฒันาคอร์สแวร์

ส าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 

5. ระบบการศึกษาทางไกล 
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12.3   อาจารยพ์ิเศษ  (ต่อ) 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ - สกุล คุณวฒิุและสาขาวชิาเอก 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ผลงานทางวชิาการ 

(การคน้ควา้วจิยัหรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน(ชัว่โมง/สัปดาห์) 

ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
ท่ีจะมีในหลกัสูตร

ปรับปรุง 
    งานวจิยั 

1. A Development of FOCCO Model 
for Exploring Web-Based 
Instruction  

2. การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เร่ืองความรู้เบ้ืองต้น
เ ก่ียวกับคอมพิวเตอร์  โดย
ประยุกตใ์ช้งานร่วมกบัวีดิโอสาธิต
ผา่นโปรแกรม Lotus ScreenCam 

3.  การพฒันารูปแบบ WIML ส าหรับ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

4.  วเิคราะห์และออกแบบระบบงาน
หอ้งสมุดโดยใชบ้าร์โคด้ วทิยาลยั
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
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12.3   อาจารยพ์ิเศษ (ต่อ) 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ - สกุล คุณวฒิุและสาขาวชิาเอก 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ผลงานทางวชิาการ 

(การคน้ควา้วจิยัหรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน(ชัว่โมง/สัปดาห์) 

ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
ท่ีจะมีในหลกัสูตร

ปรับปรุง 
3. นายพยงุ มีสัจ ค.อ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ งานวจิยั 3 3 

  M.S. (Electrical Engineering) 
Ph.D. (Electrical Engineering) 

 1.  Fuzzy System 
2.  Neural Network 
3.  Genetic Algorithm 

  

4. นายจรัญ แสนราช ค.อ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ งานวจิยั 3 3 
  ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 

Ph.D. (Computer Education) 
 2. e-Learning 

3.  AI  and Adaptive Hypermedia 
4. Web-Based Education 
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13.  จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนกัศึกษาท่ีจะรับและจ านวนบณัฑิตท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา 

ระดบัชั้นปี จ านวนนกัศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 
2552 2553 2554 2555 2556 

ระดบัปริญญาตรี      
ชั้นปีท่ี 1 70 70 70 70 70 
ชั้นปีท่ี 2 - 70 70 70 70 
ชั้นปีท่ี 3 - - 70 70 70 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 70 70 

รวม 70 140 210 280 280 
จ านวนบณัฑิตท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา - - - 70 70 

 
14.  สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 
 14.1  หอ้งบรรยายและหอ้งปฏิบติัการ ใชอ้าคารเรียนของวทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
  14.2   อุปกรณ์การสอนส าหรับวิชาพื้นฐาน ใช้จากอุปกรณ์ท่ีมีอยู่แล้วบางส่วนของภาควิชา       
การจดัการเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนเทศ 
  14.3   อุปกรณ์การสอนส าหรับวิชาเฉพาะ ใชอุ้ปกรณ์และครุภณัฑ์ท่ีมีอยูแ่ลว้บางส่วนกบัส่วนท่ี
จดัซ้ือตามแผนการของบประมาณครุภณัฑ ์
 
15.  ห้องสมุด 
 ใช้บริการของห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และส านักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ซ่ึงห้องสมุดดงักล่าวมีหนงัสือ และต าราเรียน
ดา้น วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมเคร่ืองกล คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมการผลิต การจดัการ หรือเทคโนโลยี
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งภาษาไทย ประมาณ 42,245 เล่ม  และภาษาต่างประเทศ ประมาณ 28,597 เล่ม  
แต่หนงัสือและต าราเรียนเฉพาะทาง  ภาษาไทย ประมาณ 27,331 เล่ม และภาษาต่างประเทศ ประมาณ 
12,326 เล่ม 
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16.  งบประมาณ 
หมวดเงิน งบประมาณท่ีตอ้งการแต่ละปี (หน่วย : ลา้นบาท) หมายเหตุ 

 2552 2553 2554 2555 2556  
เงินเดือน 3.605 4.212 4.658 4.715 4.917  
ค่าตอบแทน 0.345 0.476 0.592 0.626 0.764  
ค่าใชส้อย 0.047 0.056 0.064 0.069 0.074  
ค่าวสัดุ 1.223 1.395 1.468 1.530 1.665  
เงินอุดหนุน - - - - -  
รายจ่ายอ่ืน ๆ - - - - -  
รวมงบด าเนินการ 5.220 6.139 6.782 6.940 7.420  
ค่าครุภณัฑ ์ 0.573 1.605 1.707 1.838 1.985  
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง - - - - -  
รวมงบลงทุน 0.573 1.605 1.707 1.838 1.985  
รวมทั้งส้ิน 5.793 7.744 8.489 8.778 9.405  
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17.  หลกัสูตร 
17.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 139 หน่วยกิต 
17.2 โครงสร้างของหลกัสูตร 
 17.2.1  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต 

 1.7.2.1.1  กลุ่มวชิาบงัคบั 20 หน่วยกิต 
       ก.  กลุ่มวชิาภาษา 12 หน่วยกิต 

 - วชิาบงัคบั 6 หน่วยกิต 
- วชิาเลือก 6 หน่วยกิต 

 ข.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
 ค.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
 ง.  กลุ่มวชิาพลศึกษา 2 หน่วยกิต 
 1.7.2.1.2  กลุ่มวชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 10 หน่วยกิต 

 17.2.2  หมวดวชิาเฉพาะ 103 หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มวชิาแกน 75 หน่วยกิต 

 - วชิาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์   3 หน่วยกิต 
 - วชิาทางเทคโนโลยกีารจดัการ 24 หน่วยกิต 

  - วชิาทางเทคโนโลยกีารผลิต 24 หน่วยกิต
  - วชิาทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 24 หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวชิาชีพ 28 หน่วยกิต 

  - วชิาชีพบงัคบั 22 หน่วยกิต 
  - วชิาชีพเลือก 6 หน่วยกิต 

 17.2.3  หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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17.3  รายวชิาในแต่ละหมวดวชิาและจ านวนหน่วยกิต 
 17.3.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30    หน่วยกิต 
  1.7.2.1.1  กลุ่มวชิาบงัคบั 20 หน่วยกิต 

 ก. กลุ่มวชิาภาษา 12   หน่วยกิต 
 - วชิาบงัคบั    6  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
810301 ภาษาองักฤษ 1 3(3-0-6) 

English I 
810302 ภาษาองักฤษ 2 3(3-0-6) 

English II 
 - วชิาเลือก    6  หน่วยกิต 
   เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 

 จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
810316 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3(3-0-6) 

English Conversation I 
810317 การสนทนาภาษาองักฤษ 2 3(3-0-6) 

English Conversation II 
810320 ภาษาองักฤษเพื่อการท างาน 3(3-0-6) 

English for Work 
 

ข.   กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 หน่วยกิต 

 จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
450120 สถิติในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 

    Statistics in Everyday Life 
 

ค.   กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

 จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
836350 มนุษยสัมพนัธ์ 3(3-0-6) 

Human Relations 
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ง.   กลุ่มวชิาพลศึกษา  2 หน่วยกิต 
   เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 

 จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
835350 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

Basketball 
835351 วอลเลยบ์อล 1(0-2-1) 

Volleyball 
835352 แบดมินตนั 1(0-2-1) 

Badminton 
835353 ลีลาศ 1(0-2-1) 

Dancing 
835354 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) 

Table Tennis 
835358 เปตอง 1(0-2-1) 

Pétanque 
835359 ไทจ๋ี้/ไทเ้ก๊ก 1(0-2-1) 

Taiji/Taikek 
 หรือเลือกเรียนจากรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาพลศึกษา        
ท่ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือเปิดสอน 
 

1.7.3.1.2  กลุ่มวชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 10  หน่วยกิต 
   เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 

  จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
811375 สังคมและวฒันธรรมไทยในวรรณคดี 3(3-0-6) 

    Thai Society and Culture in Literature 
811376 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 

    Thai Study 
811377 ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 

    Introduction to Thai Literature 
820350 มนุษยก์บัสังคม 3(3-0-6) 

Man and Society 
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821350 กฎหมายในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
Law for Everyday Life 

822354 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพฒันาชีวติ 3(3-0-6) 
Economics for Individual Development 

826356 ธุรกิจกบัชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
Business and Everyday Life 

831352 จิตวทิยาสังคม 3(3-0-6) 
Social Psychology 

834350 คาราโอเกะ 1(0-2-1) 
Karaoke 

836351 การพฒันาคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 
Development of Life Quality 

836352 การพฒันาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
Personality Development 
 

17.3.2  หมวดวชิาเฉพาะ  103 หน่วยกิต 
ก.  กลุ่มวชิาแกน 75 หน่วยกิต 
 -  วชิาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

  จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 421131 คณิตศาสตร์เทคนิค 1 3(3-0-6) 

  Technical Mathematics I  

 -  วชิาเทคโนโลยกีารจดัการ 24 หน่วยกิต 

  จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 336171 การจดัการการผลิต 3(3-0-6) 
   Production Management 
 336269 โลจิสติกส์ 1 3(3-0-6) 
  Logistics I  
 336271 การจดัการระบบสินคา้คงคลงั 3(3-0-6) 
  Inventory System Management 
 336272 ห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
  Supply Chain Management 
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 336371 การจดัการวศิวกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
  Engineering and Technology Management 
 336372 หลกัการตลาดสมยัใหม่ 3(2-2-5) 
  Modern Principle of Marketing 
 336373 การผลิตเชิงอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
  e-Manufacturing 
 336374 การส่ือสารและการสร้างทีม 3(3-0-6) 
  Communication and Team Building 

-  วชิาเทคโนโลยกีารผลิต 24 หน่วยกิต 

  จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 336141 เทคนิคการเขียนแบบ  3(2-2-5) 

  Technical Drawing  
 336143 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   2(1-2-3) 
  Computer-aided Design for Electrical and Electronics  
 336161 พื้นฐานทางวสัดุศาสตร์ 2(2-0-4) 
  Basic Material Science 
 336241 ระบบอุตสาหกรรมอตัโนมติั 3(2-2-5) 
  Industrial Automation Systems 
 336242 เทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
  Industrial Electrical and Electronics Technology 
 336243 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบส าหรับการผลิต 3(2-2-5) 
  Computer-aided Design for Manufacturing  
 336244 การควบคุมแบบโปรแกรม 3(2-2-5) 
  Programmable Logic Control  
 336262 การจ าลองระบบการผลิต 2(2-0-4) 
  Manufacturing System Simulation 
 336361 หลกัการพื้นฐานของซีเอ็นซี 3(3-0-6) 
  Principles of CNC 

-  วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 24 หน่วยกิต 

  จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 336131 คอมพิวเตอร์พื้นฐานและการโปรแกรม 3(2-2-5) 
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  Basic Computer and Programming 
 
 336151 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 3(3-0-6) 
  Data Structure and Algorithm 
 336153 ระบบปฏิบติัการ 3(3-0-6) 
  Operating Systems 
 336231 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
  System Analysis and Design 
 336232 ฐานขอ้มูลและการออกแบบ 3(2-2-5) 
  Database and Design 
 336253 เทคโนโลยกีารส่ือสารขอ้มูลและข่ายงาน 3(3-0-6) 
  Data Communication and Network Technology 
 336331 เหมืองขอ้มูล 3(2-2-5) 
  Data Mining 
  336332 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2-2-5) 
  Microprocessor Systems 
 

ข.  กลุ่มวชิาชีพ   28 หน่วยกิต 
 -  วชิาชีพบงัคบั 22 หน่วยกิต 

  จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 310102 ปฏิบติังานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 2(0-6-2)

  Basic Machine Tools Practices 
 336321 โครงงานพิเศษ 1  1(0-2-1) 
  Special Project I 
 336322 โครงงานพิเศษ 2  3(0-6-3) 

  Special Project II 
 340111 ปฏิบติังานไฟฟ้า 2(0-6-2)

  Electrical Practices 
 336411 สหกิจศึกษา  1  7(0-35-7)

  Cooperative Education I 
 336412 สหกิจศึกษา  2  7(0-35-7)

  Cooperative Education II 



25 
 

 

25 

 
 

 -  วชิาชีพเลือก 6 หน่วยกิต 
   เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 

  จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 336263 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
   Industrial Manufacturing Processes 
 336333 เทคโนโลยกีารเช่ือมต่อและควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
   Computer Control and Interfacing Technology 
 336345 หลกัการพื้นฐานของหุ่นยนต ์ 3(2-2-5) 
  Principles of Robotics 
336376 โลจิสติกส์ 2   3(3-0-6)
 Logistics II 

 336388 หวัเร่ืองพิเศษ 1 3(3-0-6) 
  Special Topic I 

 336389 หวัเร่ืองพิเศษ 2 3(3-0-6) 
  Special Topic II 
340452 ระบบควบคุม 3(3-0-6)
 Control System 
341362 อิเล็กทรอเทอร์มิกส์ 3(3-0-6)
 Electrothermics 

 421132 คณิตศาสตร์เทคนิค 2 3(3-0-6) 
  Technical Mathematics II 

 
17.3.3  หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

เลือกจากรายวิชาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีที่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี         
พระจอมเกลา้พระนครเหนือเปิดสอน   
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17.4 แผนการศึกษา 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

 
 รหสัวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
310102 ปฏิบติังานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 2(0-6-2) 
 Basic Machine Tools Practices  
336131 คอมพิวเตอร์พื้นฐานและการโปรแกรม 3(2-2-5) 
 Basic Computer and Programming  
336141 เทคนิคการเขียนแบบ 3(2-2-5) 
 Technical Drawing   
336171 การจดัการการผลิต 3(3-0-6) 
 Production Management  
450120 สถิติในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
 Statistics in Everyday Life  
810301 ภาษาองักฤษ  1   3(3-0-6) 
 English I  
836350 มนุษยสัมพนัธ์  3(3-0-6) 
 Human Relations  
835xxx วชิาเลือกในกลุ่มวชิาพลศึกษา 1(0-2-1) 
 Physical Education Elective Course  
   
 รวม 21(16-12-37) 
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                                                 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
 

รหสัวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

336143 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2(1-2-3) 
 Computer-aided Design for Electrical and Electronics   
336151 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 3(3-0-6) 
 Data Structure and Algorithm  
336153 ระบบปฏิบติัการ 3(3-0-6) 
 Operating Systems  
336161 พื้นฐานทางวสัดุศาสตร์ 2(2-0-4) 
 Basic Material Science  
340111 ปฏิบติังานไฟฟ้า 2(0-6-2) 
 Electrical Practices  
421131  คณิตศาสตร์เทคนิค 1   3(3-0-6) 
 Technical Mathematics I  
810302 ภาษาองักฤษ  2 3(3-0-6) 
 English II  
8xxxxx วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 3(3-0-6) 
 General Education Elective Course  
   
 รวม 21(18-8-39) 
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 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 
 
 รหสัวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
336231 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
 System Analysis and Design  
336241 ระบบอุตสาหกรรมอตัโนมติั 3(2-2-5) 
 Industrial Automation Systems  

336242 เทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
 Industrial Electrical and Electronics Technology  
336262 การจ าลองระบบการผลิต 2(2-0-4) 
 Manufacturing System Simulation  
336263 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Manufacturing Processes  
336269 โลจิสติกส์ 1 3(3-0-6) 
 Logistics I  
336263 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Manufacturing Processes  
835xxx วชิาเลือกในกลุ่มวชิาพลศึกษา 1(0-2-1)  
 Physical Education Elective Course  
8xxxxx วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 3(3-0-6) 
 General Education Elective Course  
   
 รวม 21(17-8-38) 

 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

 

29 

 
 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 
 
 รหสัวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
336232 ฐานขอ้มูลและการออกแบบ 3(2-2-5) 
 Database and Design  
336243    คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบส าหรับการผลิต 3(2-2-5) 
 Computer-aided Design for Manufacturing  
336244 การควบคุมแบบโปรแกรม     3(2-2-5) 
 Programmable Logic Control  
336253 เทคโนโลยกีารส่ือสารขอ้มูลและข่ายงาน 3(3-0-6) 
 Data Communication and Network Technology  
336271 การจดัการระบบสินคา้คงคลงั 3(3-0-6) 
 Inventory System Management  
336272 ห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 Supply Chain Management  
810xxx วชิาเลือกในกลุ่มวชิาภาษา 3(3-0-6) 
 Language Elective Course  
   
   
 รวม 21(18-6-39) 
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 ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 
 
 รหสัวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
336321 โครงงานพิเศษ 1 1(0-2-1) 
 Special Project I  
336332 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2-2-5) 
 Microprocessor Systems  
336361 หลกัการพื้นฐานของซีเอ็นซี 3(3-0-6) 
 Principles of CNC  
336371 การจดัการวศิวกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Management of Engineering and Technology  
336372 หลกัการตลาดสมยัใหม่ 3(2-2-5) 
 Modern Principle of Marketing  

336373 การผลิตเชิงอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

 e-Manufacturing  

83xxxx วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 1(0-2-1) 
 General Education Elective Course  
xxxxxx วชิาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 
 Free Elective Course I  
   
 รวม 20(x-x-x) 
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 ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 
 
 รหสัวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
336322 โครงงานพิเศษ 2 3(0-6-3) 
 Special Project II  
336331 เหมืองขอ้มูล 3(2-2-5) 
 Data Mining  
336374 การส่ือสารและการสร้างทีม 3(3-0-6) 
 Communication and Team Building  
336345 หลกัการพื้นฐานของหุ่นยนต ์ 3(2-2-5) 
 Principles of Robotics   
810xxx วชิาเลือกในกลุ่มวชิาภาษา 3(3-0-6) 
 Language Elective Course  
82xxxx วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 3(3-0-6) 
 General Education Elective Course  
xxxxxx วชิาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 
 Free Elective Course II  
   
 รวม 21(x-x-x) 
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 ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1  
 
 รหสัวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
336411 สหกิจศึกษา  1                                                       7(0-35-7) 
 Cooperative Education I  

 
 
 

 
รวม 

 

 
7(0-35-7) 

 
 
 
 
 
 
 ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 
 
 
 รหสัวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 336412 สหกิจศึกษา  2 7(0-35-7) 
  Cooperative Education II 
 
 รวม 7(0-35-7) 
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17.5 ค าอธิบายรายวชิา 

310102 ปฏิบัติงานเคร่ืองมือกลเบือ้งต้น 
Basic Machine Tools  Practices 
วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

2(0-6-2) 

 ความปลอดภยัในโรงงาน ทฤษฎีเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ การใช้เคร่ืองมือวดั
และสอบขนาดอย่างง่าย งานตะไบ งานร่างแบบ งานเจาะ งานท าเกลียวดว้ยมือ งาน
เล่ือย งานสกดั งานปรับประกอบ งานบ ารุงรักษาเคร่ืองมือกล 

  
336131 คอมพวิเตอร์พืน้ฐานและการโปรแกรม     

Basic Computer and Programming 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(2-2-5) 

 โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะหน้ า ท่ี ข อ ง ส่ ว น ป ร ะ ก อบ ต่ า ง  ๆ  ข อ ง เ ค ร่ื อ ง
คอมพิวเตอร์    การเขียนผงังาน ภาษาส าหรับเขียนโปรแกรม ประวติัความเป็นมาของ
ภาษาโปรแกรม ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับภาษาท่ีเป็นโครงสร้าง โครงสร้างของ          
ตวัโปรแกรม ความหมายและประเภทชนิดของขอ้มูล ค่าคงท่ี ตวัแปร นิพจน์และ      
ตวักระท าการ  ค  าสั่งต่างๆ ในภาษาท่ีใช ้โครงสร้างของเง่ือนไข ค าสั่งในการควบคุม
การท างาน โปรแกรมยอ่ย และอาร์กิวเมน้ต ์วธีิการน าขอ้มูลเขา้-ออกอยา่งง่าย รูปแบบ
การเขียนโปรแกรม เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการเขียนโปรแกรมขั้นสูง 

  
336141 เทคนิคการเขียนแบบ 

Technical Drawing  
วชิาบังคับก่อน :  ไม่มี   

3(2-2-5) 

 การเขียนแบบ การเขียนตวัอกัษรและการเขียนแบบเรขาคณิต การฉายภาพ 
แบบฉายภาพ การเขียนและการอ่านแบบภาพฉาย การบอกขนาด การเขียนภาพตดั 
การเขียนแบบภาพประกอบ การสเกตแบบด้วยมือ  การเขียนแบบส าหรับการผลิต  
หลกัและวธีิการก าหนดขนาดงานสวมและค่าจ ากดั พิกดัความเผื่อทางดา้นรูปร่างและ
ต าแหน่ง พื้นผวิงานทางเทคนิค สัญลกัษณ์งานเช่ือม 
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336143 คอมพวิเตอร์ช่วยการออกแบบงานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 2(1-2-3) 

Computer-aided Design for Electrical and  Electronics  
วชิาบังคับก่อน :   336141  เทคนิคการเขียนแบบ 

2(1-2-3) 

 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการเขียนแบบ  ออกแบบ และวิเคราะห์งาน
ไฟฟ้า เทคนิคการออกแบบจากบนลงล่าง การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์           
การออกแบบวงจรต้นแบบทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ
แผ่นวงจรพิมพ ์การจ าลองการท างานของวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การจ าลอง
การท างานของกระบวนการของวงจร 

  
336151 โครงสร้างข้อมูลและอลักอริทมึ 

Data Structure and Algorithm 
วชิาบังคับก่อน :   ไม่มี  

3(3-0-6) 

 โครงสร้างขอ้มูลเบ้ืองตน้ รูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลความสัมพนัธ์ของขอ้มูล   
และการจดัเก็บ การเรียงล าดบัขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ อลักอริทึม การคน้หาขอ้มูล  
การวเิคราะห์ขอ้มูล 

   
336153 ระบบปฏิบัติการ     

Operating Systems  
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(3-0-6) 

 หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบติัการ การส่ือสารระหว่างกระบวนการ
ท างาน การขัดจังหวะ การจัดการหน่วยความจ า  การจัดสรรหน่วยความจ า 
หน่วยความจ าเสมือน การจดัการอุปกรณ์รับและอุปกรณ์ส่งออก การจดัการหน่วยเก็บ
แฟ้มขอ้มูล สาระบบ ความมัน่คง โครงสร้างแฟ้มขอ้มูล การจดัสรรทรัพยากร และการ
จดัก าหนดการ เช่น กลไกการจดัสรร ภาวะติดตาย ขั้นตอนวิธีของการจดัก าหนดการ 
การควบคุม และท าบญัชีการจดัสรร ระบบปฏิบติัการท่ีนิยมกนัแพร่หลายในปัจจุบนั 
และทิศทางพฒันาระบบส าหรับอนาคต 
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336161 พืน้ฐานทางวสัดุศาสตร์  
Basic  Material Science 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

2(2-0-4) 

 หลกัการขั้นมูลฐานของวสัดุศาสตร์ โครงสร้างอะตอม โครงสร้างของผลึก 
ความไม่สมบูรณ์ของผลึก  คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ  ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างและคุณสมบติัของวสัดุ เฟสไดอะแกรม และการประยุกตใ์ช้งานของวสัดุ
ประเภทต่าง ๆ เช่น เหล็ก เซรามิกส์  โพลิเมอร์ และวสัดุผสม 

  
336171 การจัดการการผลติ 

Production Management 
วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

3(3-0-6) 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบของผูจ้ดัการฝ่ายผลิตโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี
เพื่อให้ได้สินค้าท่ีดี ทั้ งด้านคุณภาพ ราคา ปริมาณ และสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาดเป้าหมายได ้ วธีิการตดัสินใจเชิงตวัเลขดว้ยการจดัการการผลิต 

   
336231 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

System Analysis and Design  
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(2-2-5) 

 ระบบความส าคญัของระบบสารสนเทศ วฏัจกัรของการพฒันาซอฟตแ์วร์
กับการพัฒนาระบบ  ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการของผู ้ใช้ระบบ  
แผนภาพการไหลของขอ้มูล พจนานุกรมขอ้มูล  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ             
การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ และออกแบบส่วนท่ีติดต่อกบัผูใ้ช้  การพฒันา
และทดสอบระบบ  การน าระบบไปใชง้าน การจดัท าเอกสาร และการวดัประเมินผล
ระบบ ดูแลรักษาระบบ 

  
336232 ฐานข้อมูลและการออกแบบ  

Database and Design 
วชิาบังคับก่อน :  336231 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

3(2-2-5) 

 โครงสร้างข้อมูลเบ้ืองต้น ระบบฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูล         
การเขียนผงัการไหลข้อมูล ผงัความสัมพนัธ์ข้อมูล การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ
ฐานขอ้มูลโดยใชภ้าษา SQL เทคโนโลยฐีานขอ้มูลในลกัษณะต่าง ๆ 
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336241 ระบบอุตสาหกรรมอตัโนมัติ 

Industrial Automation Systems 
วชิาบังคับก่อน :  ไม่มี   

3(2-2-5) 

 หลกัการท างานของเคร่ืองจกัรท่ีควบคุมดว้ยระบบตวัเลข หลกัการพื้นฐาน
ของเคร่ืองมือกล การเขียนโปรแกรมเคร่ืองจักรอัตโนมัติ การออกแบบอุปกรณ์
อตัโนมติัเพื่อประยุกตใ์ช้ในระบบอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งานการขนถ่ายวสัดุ 
ในกระบวนการผลิต ต่าง ๆ  เช่น  สายพาน  เคร่ืองป้อนอตัโนมติั  ระบบหุ่นยนตท่ี์ใช้
ในงานอุตสาหกรรม 

   
336242 เทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

Industrial Electrical and Electronics Technology 
วชิาบังคับก่อน :  ไม่มี   

3(2-2-5) 

 หน่วยทางไฟฟ้า กฎของโอห์ม ระบบไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้ากระแสตรง     
ไฟฟ้ากระแสสลบั คุณสมบติัการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าชนิด
ต่างๆ ท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สารก่ึงตวัน า การขยายสัญญาณ การเปรียบเทียบสัญญาณ 
ระบบดิจิตอล อุปกรณ์ตรวจจบัสัญญาณ และการควบคุมท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรม 

  
336243 คอมพวิเตอร์ช่วยการออกแบบส าหรับการผลติ 

Computer-aided Design for Manufacturing 
วชิาบังคับก่อน  :  336141  เทคนิคการเขียนแบบ  

3(2-2-5) 

 ระบบ  CAD ท่ีช่วยสร้างช้ินงานเพื่อสั่งงานในอุตสาหกรรมการผลิต เช่น 
การสร้างรูปทรงตนัในระบบ 3 มิติ การสร้างภาพฉายและองคป์ระกอบของภาพฉาย 
การสร้างภาพประกอบของช้ินงานในระบบภาพฉายและระบบ 3 มิติ การประยุกตใ์ช้
ระบบ CAD ในอุตสาหกรรมการผลิต 

   
336244 การควบคุมแบบโปรแกรม  

Programmable Logic Control 
วชิาบังคับก่อน : 336242 เทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 

 โครงสร้างและการท างานของพีแอลซี  การจดัระบบและการเลือกใช้
ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ การเขียนค าสั่งพื้นฐาน โดยเร่ิมตน้จากแปลง Relay 
Sequence และ Logic Sequence เป็น Ladder Diagram  การเขียนค าสั่ง Instruction List 
เทคนิคการเขียนค าสั่งพิเศษ เช่น บวก ลบและยา้ยขอ้มูล การออกแบบ  วงจรและการ
เขียนค าสั่งกบังานท่ีซับซ้อนโดยมีอุปกรณ์เชิงกลร่วมดว้ย ไดแ้ก่ ตวัตรวจสอบแบบ
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ต่างๆ เช่น ตวัเก็บประจุ ตวัเหน่ียวน าและแสง การประยุกต์ใช้งานจริง เช่น ระบบ
ผสมวสัดุหรือเคมีภณัฑ ์ การควบคุมต าแหน่ง และ อ่ืน ๆ เป็นตน้ 

336253 เทคโนโลยกีารส่ือสารข้อมูลและข่ายงาน   
Data Communication and Network Technology 
วชิาบังคับก่อน :   ไม่มี 

3(3-0-6) 

 หลกัการส่ือสารขอ้มูล องค์ประกอบของระบบส่ือสารขอ้มูล ตวักลางและ
อุปกรณ์ส่ือสาร รหสัสัญญาณ การส่ือสารระหวา่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกลแ้ละ
ระยะไกล สถาปัตยกรรมการจดัชั้นของโครงข่ายการส่ือสาร โปรโตคอลท่ีใชใ้นการ
ควบคุมการส่งขอ้มูลในชั้นต่าง ๆ ของการส่ือสาร   

   

336262 การจ าลองระบบการผลติ 2(2-0-4) 
Manufacturing System Simulation 
วชิาบังคับก่อน :  336171  การจัดการการผลติ 

2(2-0-4) 

 พื้นฐานการใช้ซอร์ฟแวร์สร้างแบบจ าลองระบบการผลิตและการจ าลอง
สถานการณ์ การสร้างแบบจ าลองของระบบท่ีมีความซับซ้อน การวิเคราะห์ผลลพัธ์
การออกแบบและสร้างแบบจ าลองทางเลือกใหม่ วิธีการสร้างแบบจ าลองและท า
โครงการทางอุตสาหกรรมการผลิตและบริการดว้ยโปรแกรมการจ าลองสถานการณ์ 

  

336263 กระบวนการผลติทางอุตสาหกรรม 
Industrial Manufacturing Processes 
วชิาบังคับก่อน :  ไม่มี 

3(3-0-6) 

 การจ าแนกลกัษณะการผลิตในอุตสาหกรรม  ความสัมพนัธ์ระหว่างวสัดุ 
และขบวนการผลิต ความรู้เบ้ืองตน้ เก่ียวกบักระบวนการผลิตขั้นพื้นฐานเช่น การ
หล่อ การเช่ือม การข้ึนรูป การตัดปาดผิว ความรู้เก่ียวกับกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรม เช่น การข้ึนรูปโพลีเมอร์ การข้ึนรูปวสัดุผง การพ่นพอกผิว การพ่นสี 
การท าผิวส าเร็จแบบต่าง ๆ การจ าแนกประเภทระบบการผลิตแบบ FMS, FMC การ
ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยงานผลิต และการคิดตน้ทุนการผลิต 

   

336269 โลจิสติกส์ 1   
Logistics I 
วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

3(3-0-6) 
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 หลกัการและภาพรวมของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การด าเนินการ
จดัการห่วงโซ่อุปทาน แหล่งวตัถุดิบ ขั้นตอนการจดัส่งถึงผูใ้ช้  ช่องทางการขนส่ง   
การวางแผนการผลิต การบริหารคลงัสินคา้ และการประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศใน
การบริหารระบบโลจิสติกส์    

336271 การจัดการระบบสินค้าคงคลัง 3(3-0-6) 
Inventory System Management 
วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

3(3-0-6) 

 หลกัการและวิธีปฏิบติัในการบริหารสินคา้คงคลงั เทคนิคในการควบคุม  
สินคา้คงคลงัโดยวิธีต่าง ๆ การวางแผนเพื่อการควบคุมสินคา้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ส าหรับองค์กร การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมระบบสินค้าคงคลังท่ี
เหมาะสม ระดบัสินคา้ การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบสินคา้คงเหลือ
เพื่อศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์และอุปทานต่าง ๆ แบบจ าลองพลวตั การ
พยากรณ์ความตอ้งการและผลลพัธ์ท่ีมีผลต่อแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึน 

   
336272 ห่วงโซ่อุปทาน  

Supply Chain Management 
วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

3(3-0-6) 

 หลกัการ แนวคิด บทบาท หนา้ท่ี และความส าคญัของระบบห่วงโซ่อุปทาน
ท่ีสร้างประสิทธิภาพทางดา้นการผลิตและการตลาด ตลอดจนการวางแผนและการจดั
ตารางเวลาด าเนินงานของทุกองค์กรทั้งหมดในโซ่อุปทานแบบบูรณาการ รวมถึงกล
ยุทธ์การด าเนินงาน การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ การพยากรณ์และการ
บริหารความตอ้งการ  การวางแผนโดยรวม  การจดัตารางด าเนินงาน  การวางแผน
ความตอ้งการทรัพยากร  การบริหารก าลงัการผลิต   การบริหารสินคา้คงคลงั 

  

336321 โครงงานพเิศษ 1  
Special Project I 
วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

1(0-2-1) 

 โครงงานดา้นการจดัการเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนเทศ เพื่อฝึกนกัศึกษา  
ให้คน้ควา้ แกปั้ญหา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศกบังานต่าง ๆ    
ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักศึกษาจะตอ้งท ารายงาน
รวมทั้งมีการบรรยายและอภิปราย ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์
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336322 โครงงานพเิศษ 2  
Special Project II 
วชิาบังคับก่อน  :  336321  โครงงานพเิศษ 1 

3(0-6-3) 

 การด าเนินงานตามโครงงานท่ีเสนอและไดอ้นุมติัแลว้ในภาคการศึกษาก่อน  
เพื่อให้นกัศึกษาไดใ้ช้หลกัการออกแบบ หรือจ าลองระบบ พร้อมทั้งท างานทดสอบ
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าโครงงาน และนักศึกษาจะต้องส่ง
รายงาน  ความก้าวหน้า เขียนปริญญานิพนธ์และสอบโครงงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าวชิา 

  
336331 เหมืองข้อมูล  

Data Mining 
วชิาบังคับก่อน : 336232 ฐานข้อมูลและการออกแบบ 

3(2-2-5) 

 การเรียนรู้พื้นฐานของอลักอริทึมท่ีประยุกต์การค้นหาความรู้ในระบบ
ฐานขอ้มูล คลงัขอ้มูล ของการท าเหมืองขอ้มูล การวดัประสิทธิภาพของเหมืองขอ้มูล 
ภาพรวมของเทคนิคต่าง ๆ ของเหมืองขอ้มูล การวิเคราะห์เชิงการตลาดดว้ยเทคนิค
เหมืองขอ้มูล 

  
336332 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์  

Microprocessor Systems 
วชิาบังคับก่อน :   ไม่มี  

3(2-2-5) 

 โครงสร้างของไมโครโปรเซสเซอร์ ขั้นตอนการท างาน สถาปัตยกรรมของ
ไมโครโปรเซสเซอร์ หน่วยค านวณ รีจิสเตอร์ แฟลก ระบบจัดการอินเทอร์รัพต ์     
การเช่ือมต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์ภายนอก การเขียนโปรแกรมภาษา            
แอสแซมบลี  การแปลงค าสั่งเป็นภาษาเคร่ือง  

  
336333 เทคโนโลยกีารเช่ือมต่อและควบคุมด้วยคอมพวิเตอร์  3(2-2-5) 
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Computer Control and Interfacing Technology 
วชิาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 การใช้คอมพิวเตอร์ในการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ผ่านพอร์ตขนาน พอร์ต
อนุกรม การเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ต่างๆ การเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของ
ระบบอตัโนมติัการเขียนโปรแกรมควบคุมกระบวนการแบบต่าง ๆ โดยใช้หลกัการ
ควบคุมแบบดิจิตอล 

336345 หลกัการพืน้ฐานของหุ่นยนต์ 
Principles of Robotics  
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(2-2-5) 

 หลกัการพื้นฐานของหุ่นยนต์ จลนศาสตร์ไปขา้งหน้าของแขนกล เมตริก
หมุน ต าแหน่ง ความเร็วและความเร่ง จลนศาสตร์ยอ้นกลบัของแขนกล จาโคเบียน 
สมการเคล่ือนท่ีของแขนกล อุปกรณ์หย ัง่สัญญาณและวดั ระบบขับเคล่ือนและ        
ส่งก าลงั การวางแผนเส้นทางการเคล่ือนท่ีและการควบคุม การวางแผนเส้นทางการ
เคล่ือนท่ีและการเขียนโปรแกรม การประยกุตใ์ชง้านของหุ่นยนต ์

   
336361 หลกัการพืน้ฐานของซีเอน็ซี 

Principles of CNC 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(3-0-6) 

 หลกัการพื้นฐานของเคร่ืองมือกลซีเอ็นซี ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของเคร่ืองมือ
กลซีเอ็นซี เคร่ืองมือกลซีเอ็นซีชนิดต่าง ๆ  องค์ประกอบของเคร่ืองมือกลซีเอ็นซี 
ระบบควบคุมซีเอน็ซี ระบบพิกดั การเขียนโปรแกรมเอ็นซี  ค  าสั่งส าคญัในโปรแกรม
เอ็นซี การจดัการโปรแกรมในระบบเอ็นซี และการใช้โปรแกรมช่วยจ าลองและ
ตรวจสอบทางเดินเคร่ืองมือตดั 

  
336371 การจัดการวศิวกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

Management of Engineering and Technology 
วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

3(3-0-6) 
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 พื้นฐานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี ศึกษากระบวนการใหม่ ๆ การ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีทฤษฎีแรงจูงใจและภาวะผูน้ า ซ่ึงสามารถปรับใชก้บัดา้น
วทิยาศาสตร์วศิวกรรม และการวิจยัและพฒันา การบริหารทรัพยากร และยุทธวิธีการ
บริหารเทคโนโลย ี มีการอภิปรายถึงงานวจิยัและเร่ืองราวปัจจุบนัของเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 

336372 หลกัการตลาดสมัยใหม่ 
Modern Principle of Marketing 
วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

3(2-2-5) 

 ความรู้ทั่วไปทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด ส่วนผสมทางการตลาดได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด การเขียนแผนการตลาด การตลาด
ระหว่างประเทศ การน าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สมยัใหม่มาเป็นส่ือกลาง ด้วย
หลกัการสร้างเวบ็ไซตใ์หส้นองความตอ้งการของลูกคา้ มีการจดัท าฐานขอ้มูลเพื่อเก็บ
ข้อมูลและส ารวจพฤติกรรมของลูกค้า การวางต าแหน่งสินค้า การค านวณราคา      
เป็นตน้ โดยมุ่งผสมผสานระหว่างทฤษฎีกบัสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน กบัเศรษฐกิจ
ของประเทศในขณะนั้น  

   
336373 การผลติเชิงอเิลก็ทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

e-Manufacturing 
วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

3(3-0-6) 

 เทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์  รูปแบบซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร ขั้นตอน
ในอุตสาหกรรมการผลิต หวัขอ้ต่าง ๆ ประกอบดว้ยกระบวนการต่าง ๆ ดา้นการผลิต  
การวิเคราะห์กระบวนการ การบริหารคุณภาพระบบการผลิต การพยากรณ์ การ
ควบคุมคุณภาพ การวางแผนการใช้วสัดุ ตลาดเน็ต ธุรกิจอจัฉริยะ วิธีการบริหาร 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ โครงสร้างองค์กร การออกแบบและการบริหารระบบการ
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ด าเนินการ 
  
336374 การส่ือสารและการสร้างทมี 3(3-0-6) 

Communication and Team Building 
วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

3(3-0-6) 

 การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ เคล็ดลบัสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การแปลงความเส่ียง การส่ือสารเชิงสร้างสรรค ์การแกไ้ขปัญหา การวดัผล กรณีศึกษา
การน าเสนอ  การท าโครงงาน  และการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งทีมงาน 

  

336376 โลจิสติกส์ 2   
Logistics II 
วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

3(3-0-6) 

 ศึกษาถึงความส าคญัของระบบสารสนเทศในการขนส่ง และโลจิสติกส์ 
หวัขอ้ในการศึกษาประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบทางกายภาพ ระบบทาง
สารสนเทศ ระบบการสนับสนุนการตดัสินใจ, การวางแผนโลจิสติกส์ด้วยระบบ
บริหารจดัการทรัพยากร, การวางแผนการขนส่งดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

  

336388 หัวเร่ืองพเิศษ 1 
Special Topic I 
วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

3(3-0-6) 

 รายวชิาน้ีเปิดโอกาสให้อาจารยส์ามารถเสนอเน้ือหาวิชาท่ีมีเทคนิคท่ีทนัสมยั
เก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ โดยเน้ือหาวิชามีความสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาการ
จดัการเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนเทศ 

  

336389 หัวเร่ืองพเิศษ 2  
Special Topic II 
วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

3(3-0-6) 

 รายวิชาน้ีเปิดโอกาสให้อาจารย์สามารถเสนอเน้ือหาวิชาท่ีมีเทคนิคท่ี
ทนัสมัยเก่ียวกับหัวข้อท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ โดยเน้ือหาวิชามีความสอดคล้องกับ
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สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนเทศ  
  

336411 สหกจิศึกษา 1 
Cooperative Education I 
วชิาบังคับก่อน :  ไม่มี 

7(0-35-7)   

 เป็นวิชาฝึกงานร่วมกนัระหวา่งมหาวิทยาลยัและเอกชนในรูปแบบ สหกิจ
ศึกษาใน สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศหรือท่ีเก่ียวขอ้ง 
นกัศึกษาจะตอ้งเขา้ไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรมจริง โดยมีช่วงการท างานใน     
ปีการศึกษาท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 มีระยะเวลาการท างานทั้งหมดไม่น้อยกว่า 5 เดือน 
การท างานจะอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลและให้คะแนนร่วมกนัระหว่างผูส้อนวิชา  
สหกิจศึกษา1 ของภาควิชาตน้สังกดัและผูป้ระกอบการ ภายหลงัเสร็จส้ินการท างาน
ในแต่ละภาคการศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งรายงานการปฏิบติัการเสนอภาควิชาตน้สังกดั
เพื่อใชป้ระกอบการวดัผล 

336412 สหกจิศึกษา  2 
Cooperative Education II 
วชิาบังคับก่อน :  336411  สหกจิศึกษา  1 

7(0-35-7) 

 เป็นวิชาฝึกงานร่วมกนัระหวา่งมหาวิทยาลยั และเอกชนในรูปแบบสหกิจ
ศึกษาในสาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ  หรือท่ีเก่ียวขอ้ง 
นักศึกษาจะตอ้งเขา้ไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรมจริง โดยมีช่วงการท างานใน      
ปีการศึกษาท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 มีระยะเวลาการท างานทั้งหมดไม่น้อยกว่า 5 เดือน 
การท างานจะอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลและให้คะแนนร่วมกนัระหว่างผูส้อนวิชา  สห
กิจศึกษา2 ของภาควชิาตน้สังกดัและผูป้ระกอบการ ภายหลงัเสร็จส้ินการท างานในแต่
ละภาคการศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งรายงานการปฏิบติัการเสนอภาควิชาตน้สังกดัเพื่อใช้
ประกอบการวดัผล 

 
340111 ปฏิบัติงานไฟฟ้า 

Electrical  Practices 
วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

2(0-6-2) 

 วิธีติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบหน่ึงเฟส สามเฟส การติดตั้งระบบสายนิรภยั  
การเดินสายไฟฟ้าในระบบอุตสาหกรรม ปฏิบติังานเก่ียวกบัเคร่ืองมือวดัต่าง ๆ เช่น 
มลัติมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ วตัต์มิเตอร์ เป็นต้น การปฏิบติังานควบคุมมอเตอร์หน่ึงเฟส    
สามเฟสโดยใช้คอนแทคเตอร์ช่วย เ ช่น การสตาร์ตตรง การกลับทางหมุน                  
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การสตาร์ตมอเตอร์แบบลดกระแสสตาร์ต การควบคุมมอเตอร์แบบหลายความเร็ว การ
ใช้สวิ ตช์ ปุ่ มกด ลิ มิ ตสวิ ตช์  ส วิ ตช์ ค วบ คุมระดับ  ส วิ ตช์ ค วบ คุมแรงดัน                       
พร็อกซิมิต้ีสวติช์  สวติช์ควบคุมอุณหภูมิ  อุปกรณ์ป้องกนักระแสเกิน  งานตรวจสอบ
มอเตอร์ชนิดต่าง ๆ 

  
340452 ระบบควบคุม  

Control System 
วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

3(3-0-6) 

 หลกัการของระบบควบคุม ประเภทและชนิดระบบควบคุม การโมเดลระบบ  
ควบคุมดว้ยสมการทางคณิตศาสตร์ การแกปั้ญหาระบบควบคุมชนิดอนัดบัหน่ึง การ
แกปั้ญหาระบบควบคุมอนัดบัสองและอนัดบัสูงข้ึน ตวัควบคุมชนิดต่างๆ เช่น PID  
การวิเคราะห์เสถียรภาพระบบควบคุม การจ าลองการท างานของระบบควบคุมดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

341362 อเิลก็ทรอเทอร์มิกส์  
Electrothermics 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(3-0-6) 

 หลักการเบ้ืองต้นของวิศวกรรมความร้อน การใช้พลังงานไฟฟ้าเป็น
แหล่งก าเนิดความร้อน การวดัอุณหภูมิ แหล่งก าเนิดความร้อนแบบต้านทาน การ
ออกแบบ การท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ และการประยุกตใ์ชเ้ตาแบบความตา้นทาน 
แหล่งก าเนิดความร้อนแบบอาร์ก  การใช้ประโยชน์และผลผลิตจากความร้อน 
แหล่งก าเนิดความร้อนเหน่ียวน า เตาเหน่ียวน าและขอบเขตการใช้งาน แหล่งก าเนิด
ความร้อนแบบไดอิเล็กทริก แบบอินฟราเรดและแบบล าแสงอิเล็กตรอน 

  

421131 คณติศาสตร์เทคนิค 1 3(3-0-6) 
 Technical Mathematics I  
 วชิาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน อนุพนัธ์ของฟังก์ชัน สูตรเบ้ืองต้น

ส าหรับหาอนุพนัธ์ อนุพนัธ์อนัดบัสูง การประยุกต์ของอนุพนัธ์ ความเร็วและอตัรา
การเปล่ียนแปลง เส้นสัมผสัและเส้นตั้งฉาก อตัราสัมพทัธ์ ค่าสูงสุดและค่าต ่าสุด      
กฎของโลปิตาล อินทิกรัลจ ากัดเขต และอินทิกรัลไม่จ  ากัดเขต การประยุกต์ของ
อินทิกรัล เทคนิคการอินทิเกรต  การอินทิเกรตเชิงตวัเลข 
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421132 คณติศาสตร์เทคนิค  2   
Technical Mathematics II 
วชิาบังคับก่อน :  421131  คณติศาสตร์เทคนิค  1   

3(3-0-6) 

 ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตวัแปร อนุพนัธ์และการประยุกต ์    
อินทิกรัลสองชั้นและอินทิกรัลสามชั้นพร้อมการประยกุต์ สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั    
อนัดบัหน่ึงและการประยุกต ์สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นท่ีสัมประสิทธิเป็นค่าคงท่ี เมท
ริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์  การหาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น  วิธีการก าจดัของ
เกาส์ 

  

450120 สถิติในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
 Statistics in Everyday Life  
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี  
  ความหมายของการใช้สถิติกบัชีวิตประจ าวนั ทกัษะการแก้ปัญหาอย่าง

เป็นระบบทางสถิติ สถิติในสังคมมนุษย์ รัฐบาล กีฬา การศึกษา ส่ิงแวดล้อม การ
โฆษณา การตลาด การเงิน การแพทย ์หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั 

810301 ภาษาองักฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I  
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี  
            บูรณาการทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดบัพื้นฐาน    

เพื่อประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัโดยค านึงถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมของการ
ใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้ค าศพัท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการ
และบทความทัว่ไป การเขียนประโยคและยอ่หนา้ท่ีมีโครงสร้างไม่ซบัซ้อน ตลอดจน
การฝึกทกัษะเพิ่มเติมท่ีศูนยก์ารเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง 

810302 ภาษาองักฤษ 2 3(3-0-6) 
 English II  
 วชิาบังคับก่อน : 810301  ภาษาองักฤษ 1  
  บูรณาการทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดบัท่ีสูงข้ึน 

เพื่อประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัโดยค านึงถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมของการ
ใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้ค าศพัท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการ
และบทความทัว่ไป การเขียนประโยคท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนและย่อหน้าขนาดสั้ น 
การฝึกทกัษะเพิ่มเติมท่ีศูนยก์ารเรียนรู้แบบพึ่งตนเองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
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810316 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3(3-0-6) 
 English Conversation I  
 วชิาบังคับก่อน : 810302  ภาษาองักฤษ 2  
  ทกัษะการออกเสียงและการพูดเบ้ืองตน้เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั  

การแนะน าตนเอง  การบรรยายลกัษณะส่ิงต่าง ๆ การบอกทิศทางและการแสดงความ
คิดเห็น 

  
810317 การสนทนาภาษาองักฤษ 2 

English Conversation II 
3(3-0-6) 

 วชิาบังคับก่อน : 810316  การสนทนาภาษาองักฤษ 1  
  ทกัษะการออกเสียงและการพูดในระดบัโครงสร้างประโยคท่ีซบัซ้อนข้ึน  

เพื่อการส่ือสารในสถานการณ์แบบเตรียมตวัและแบบไม่เตรียมตวั เช่น การสมคัรงาน 
การท างาน และเพื่อจุดประสงคท์างวชิาการ 

  
810320 ภาษาองักฤษเพือ่การท างาน 3(3-0-6) 
 English for Work  
 วชิาบังคับก่อน : 810302  ภาษาองักฤษ 2  
  ทกัษะการใช้ภาษาเพื่อการท างาน การเขียนจดหมายสมคัรงาน จดหมาย

ธุรกิจ  บนัทึกต่างๆ  การสัมภาษณ์งาน  การนัดหมายทางโทรศพัท์  การตอ้นรับผู ้  
เยี่ยมชม การเจรจาต่อรอง  การอธิบายต าแหน่งหน้าท่ีการงาน  และสินคา้ของบริษทั      
การเขียน  การน าเสนอและการประเมินผลโครงการ 

 
811375 สังคมและวฒันธรรมไทยในวรรณคดี 3(3-0-6) 
 Thai Society and Culture in Literature  
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ลกัษณะของสังคมและวฒันธรรมไทยท่ีปรากฏในวรรณคดีสมยัต่าง ๆ 

นบัตั้งแต่สมยัสุโขทยั กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ การศึกษาเร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีกบัสังคม 

   
811376 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 Thai Study  
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี  
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 ประวติัศาสตร์ ศาสนา ภาษา วรรณคดี ศิลปะ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวิถี
ชีวติของคนไทยในอดีต ปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคต เพื่อให้เขา้ใจพฒันาการของ
อารยธรรมไทยและเกิดความภูมิใจในความเป็นไทย 

  
811377 ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 
 Introduction to Thai Literature  
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี  
 วรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวฒันาการของวรรณคดีไทย ตั้งแต่สมยัสุโขทยั 

กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จนถึงปัจจุบนั การแบ่งประเภทและลกัษณะของวรรณคดี
ไทยและศพัทท่ี์ใชใ้นทางวรรณคดี 

  
 
 
 

820350 มนุษย์กบัสังคม 3(3-0-6) 
 Man and Society  
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี  
  มนุษยก์ารตั้งถ่ินฐานและการรวมกนัเป็นสังคม ลกัษณะทัว่ไปของสังคม

มนุษย ์การจดัระเบียบทางสังคม การขดัเกลาทางสังคม วฒันธรรม สถาบนัทางสังคม 
การเปล่ียนแปลงทางสังคม และการวเิคราะห์ปัญหาของมนุษยใ์นสังคม 

  

821350 กฎหมายในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
 Law for Everyday Life  
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี  
                     ลักษณะและวิวฒันาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรู้

เก่ียวกบักฎหมายเก่ียวกบัวงจรชีวติในสังคมและการเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ 
  

822354 เศรษฐศาสตร์เพือ่การพฒันาชีวติ 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
 Economics for Individual Development  
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี  
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   เศรษฐศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในการด าเนิน
ชีวิตทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนมีศกัยภาพไปสู่          การประกอบวิชาชีพ
ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อน าไปสู่การพฒันาชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  

826356 ธุรกจิกบัชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
 Business and Everyday Life  
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี  
  ความคิดพื้นฐานดา้นการบริหารธุรกิจ ลกัษณะของธุรกิจ สภาพแวดลอ้ม 

รูปแบบความเป็นเจา้ของธุรกิจ กรณีศึกษา และปัญหาเฉพาะดา้นทางธุรกิจ 
  

831352 จิตวทิยาสังคม 3(3-0-6) 
 Social Psychology  
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี  
  พฤติกรรมมนุษย์เ ม่ือมีการปฏิสัมพันธ์ในสังคม การอบรมขัดเกลา         

ทางสังคม การส่ือสารระหว่างบุคคล เจตคติและการเปล่ียนแปลงเจตคติ การรับรู้    
ทางสังคม แรงจูงใจทางสังคม พฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ การคล้อยตาม การแข่งขัน            
การกา้วร้าว ความขดัแยง้ กระบวนการกลุ่มและความเป็นผูน้ า 

834350 คาราโอเกะ 1(0-2-1) 
 Karaoke  
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี  
  คาราโอเกะ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น VDO Karaoke คอมพิวเตอร์

คาราโอเกะ ฯลฯ การติดตั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์ การเลือกเพลง    การจดัท ารายการเพลง 
จงัหวะเพลง การร้องเพลงประกอบ VDO Karaoke การร้องเพลงเด่ียว-เพลงคู่ 

  

835350 บาสเกตบอล 
Basketball 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

1(0-2-1) 

 วิวฒันาการต่างๆ เก่ียวกบักีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่แรกเร่ิมจนถึงปัจจุบนั      
ฝึกให้มีทกัษะพื้นฐานน าไปใช้ในการเล่นเป็นทีม ตลอดจนความรู้ ความเขา้ใจ กฎ 
กติกา การเตรียมอุปกรณ์และทศันคติท่ีดี 
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835351 วอลเลย์บอล 
Volleyball 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

1(0-2-1) 

 ประวติักีฬาวอลเลยบ์อล การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ และเทคนิคการเล่น กฎ 
กติกา และสัญญาณ การตดัสิน เตรียมอุปกรณ์ และการปลูกฝังความรู้ ความเขา้ใจ และ
ทศันคติท่ีดี 

  

835352 แบดมินตัน  
Badminton 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

1(0-2-1) 

 ความเขา้ใจเก่ียวกบักีฬาแบดมินตนั การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ เทคนิคการเล่น 
กฎ กติกา การเตรียมอุปกรณ์ เลือกใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและสามารถน าทักษะ
เบ้ืองตน้ไปใชใ้นการเล่นแบดมินตนัได ้การเป็นผูเ้ล่นและผูช้มท่ีดี 

  

835353 ลลีาศ  
Dancing 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

1(0-2-1) 

 ประวติัของการลีลาศ ทกัษะเบ้ืองตน้ของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ 
การปลูกฝังความรู้ความเขา้ใจและทศันคติท่ีดี การเตน้ร าแบบละติน แบบบอลรูมและ
แบบเบด็เตล็ด การจดังานลีลาศ 

835354 เทเบิลเทนนิส  
Table Tennis 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

1(0-2-1) 

 วิวฒันาการต่าง ๆ เก่ียวกบักีฬาเทเบิลเทนนิส สามารถเลือกใช้อุปกรณ์             
ท่ีเหมาะสม สามารถน าทกัษะเบ้ืองตน้ไปใชใ้นการเล่นเทเบิลเทนนิสได ้และเป็นผูเ้ล่น 
ผูช้มท่ีดี 

  
835358 เปตอง  

Pétanque 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

1(0-2-1) 

 ประวติักีฬาเปตอง กฎ กติกา มารยาทของการแข่งขนั อุปกรณ์การแข่งขนั 
การฝึกทกัษะพื้นฐาน ได้แก่ การถือลูก การโยน การตี และการนับคะแนน การจดั
แข่งขนักีฬา  เปตอง การแข่งขนักีฬาภายในชั้นเรียน 
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835359 ไท้จ๋ี/ไท้เก๊ก  
Taiji/Taikek 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

1(0-2-1) 

 ความหมายและความเขา้ใจเก่ียวกบัไทจ๋ี้/ไทเ้ก๊ก ประวติัและวิวฒันาการ
ของไทจ๋ี้/ไทเ้ก๊ก การป้องกนัการบาดเจ็บจากการฝึก การฝึกทกัษะพื้นฐาน ไดแ้ก่ การ    
ทรงตวั การเคล่ือนท่ีของเทา้และล าตวั การฝึกลมปราณไทจ๋ี้/ไทเ้ก๊ก 18 ท่า และการฝึก
มวยไทจ๋ี้/ไทเ้ก๊ก ขั้นท่ี 1 

836350 มนุษยสัมพนัธ์ 
Human Relations 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(3-0-6) 

 หลกัการและทฤษฎีวา่ดว้ยพฤติกรรมของบุคคล การเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น 
การพฒันาตนเอง ความรู้พื้นฐานและมารยาททางสังคม การติดต่อส่ือสารและ        
การท างานร่วมกัน การบริหารความขัดแย้ง และการน าหลักธรรมทางศาสนา            
มาประยกุตใ์ชใ้นการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 

  
836351 การพฒันาคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 
 Development of Life Quality  
 วชิาบังคับก่อน  :  ไม่มี  
  ความหมายและความส าคัญของคุณภาพชีวิต  การพฒันาคุณภาพชีวิต    

โดยใช้แนวคิดและหลักธรรมทางศาสนา  หลักเกณฑ์และการตัดสินคุณค่าทาง
จริยธรรม  การคิดเชิงบวก  การคิดวเิคราะห์ดว้ยเหตุผล  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
การบริหารเวลา  การเรียนรู้บทบาท  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลต่อ
ครอบครัวและสังคม  กระบวนการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

  
836352 การพฒันาบุคลกิภาพ 3(3-0-6) 
 Personality Development  
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี  
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                    ความส าคญัของการพฒันาบุคลิกภาพ การประเมินบุคลิกภาพของตนเอง
และปรับปรุงให้เหมาะสม การเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดี สุขภาพจิต         การปรับตวั
ในสังคม การพูด การฟัง การแสดงออกท่ีเหมาะสมและการปฏิบติัตน   ตามมารยาท
สังคม 

 
 17.5.4  หมวดวชิาเลอืกเสรี                                                       6    หน่วยกติ 

 เลือกเรียนจากรายวิชาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี     
พระจอมเกลา้พระนครเหนือเปิดสอน 
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แผนภูมิแสดงความต่อเน่ืองของการศึกษาใน 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนเทศ 
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19. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 หลกัสูตรไดก้ าหนดระบบและวธีิการประกนัคุณภาพหลกัสูตรในแต่ละประเด็นดงัน้ี 

19.1  การบริหารหลกัสูตร 
การบริหารหลกัสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจ านวน 5 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี 
1. รองศาสตราจารยอ์นนัต ์ เวทยว์ฒันะ ประธานคณะกรรมการ 
2. อาจารยปิ์ยฉตัร จนัทิวา กรรมการ 
3. อาจารยห์ทยัรัตน์ เกตุมณีชยัรัตน์ กรรมการ 
4. อาจารยฐิ์ติมา อศัวพรหมธาดา กรรมการ 
5. อาจารยสุ์พิชชา ชีวพฤกษ ์ กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการมีหน้าท่ีบริหารจดัการหลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญา

ตรี พ.ศ. 2548 กระทรวงศึกษาธิการ และบริหารจดัการในการเปิดหลกัสูตรใหม่และ  ปิดหลกัสูตรเก่าในอนาคต 
 19.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 19.2.1  ดา้นวสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
- คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจดัเสนอแผนงานในการจดัหาทรัพยากรดา้น      การเรียนการ

สอนต่อภาควชิา เพื่อด าเนินการดา้นงบประมาณและจดัหาวสัดุการเรียนการสอนตามแผนงานท่ีวางไว ้
19.2.2  ดา้นบุคลากร 

- จดัท าแผนงานและงบประมาณเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร ให้มีความรู้ท่ี
ทนัสมยัโดยการเขา้รับการอบรมหรือสัมมนาในหวัขอ้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในหลกัสูตรและการ
ปฏิบติังาน 

- ให้มีการประเมินการเรียนการสอนของอาจารยโ์ดยนักศึกษาเป็นรายวิชาเพื่อน า   ผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 

- ให้มีการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการให้บริการของเจา้หนา้ท่ีประจ าภาควิชา
เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงใหเ้กิดการใหบ้ริการท่ีดี 

19.2.3  ดา้นหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ 
- การใชห้อ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการมีการจดัการอยา่งเป็นระบบ 
- ให้มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ เพื่อจดัหา

เคร่ืองมือใหเ้หมาะสมและเพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้
 19.3 การสนบัสนุนและการใหค้  าแนะน านกัศึกษา 

- มีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อดูแลและใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาในเร่ืองต่าง ๆ 
- จดัสรรทุนจากเงินพฒันาวชิาการเพื่อใหก้ารสนบัสนุนแก่นกัศึกษาท่ีเรียนดี หรือขาดแคลนทุนทรัพย ์
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19.4 ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
- ใหมี้การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต และส ารวจความตอ้งการของตลาด 

แรงงาน เพื่อน าผลการส ารวจมาใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตร 
19.5 ประเด็นอ่ืน ๆ 

- จดัท าแผนงานและจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการท างานวจิยัของคณาจารย ์
- จดัท าแผนงานและจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนใหค้ณาจารยมี์คุณวฒิุทางวชิาการสูงข้ึน 
- มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่ต ่ากวา่ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 

20. การพฒันาหลกัสูตร 
ดชันีบ่งช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ส าหรับหลกัสูตรน้ีมีดงัน้ี 
1. ร้อยละของการไดง้านภายใน 1 ปีของบณัฑิต 
2. ร้อยละของการประกอบอาชีพอิสระของบณัฑิต 
3. ร้อยละของการเรียนต่อในระดบับณัฑิตศึกษา 
4. ระดบัของความพึงพอใจของนายจา้งดา้นความสามารถทางวชิาการ 
5. ระดบัของความพึงพอใจของนายจา้งดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 
6. ระดบัของความพึงพอใจของนายจา้งดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 ก าหนดการประเมินเพือ่พฒันาหลกัสูตร ทุก ๆ ระยะเวลา 5 ปี 
 ก าหนดการประเมินคร้ังแรก ปี พ.ศ. 2557 
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