
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝพส.สว.780



หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีการศึกษา 2558

ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตร



คำานำา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานของ

สถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพื่อนำาความรู้ความสามารถไปพัฒนาประเทศได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการเข้าไปรับใช้สังคม 

กอรปกบัปณธิานของมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชซึง่ตอ้งการเปดิโอกาสทางการศกึษาใหก้บัประชาชน

ทัว่ประเทศโดยมีการเรยีนการสอนดว้ยระบบการศกึษาทางไกล เพือ่ผลิตบณัฑติทีม่คีวามรูค้วามสามารถ

ออกสูส่งัคมและเป็นทีต่อ้งการของตลาดโลก ทัง้นีไ้ดม้กีารเปดิสอนหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ แขนงวชิา 

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม วชิาเอกเทคโนโลยกีารพมิพ ์ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2538 และหลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ 

แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 อย่างไรก็ตาม 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตระหนักถึงความจำาเป็นของการเปิดสอนหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งเป็นวิทยาการที่มีความ

สำาคัญในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแขนงวิชา 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งเป็นพหุวิทยาการที่มีความสำาคัญในการประยุกต์ ใช้ผลการวิจัยและ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้กำาหนดไว้ในแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีจึงได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร และแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่หลากหลาย

และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

 (รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง)

	 ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



สารบัญ

	 	 	 	 หน้า

ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี.......................................  1
  1. หลักการและเหตุผล ........................................................................................... 1

  2. วัตถุประสงค์ ...................................................................................................... 2

  3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา .............................................................. 3

  4. คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา ........................................................................... 4

  5. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา ........................................................ 4

  6. คณาจารย์ประจำาหลักสูตร ................................................................................... 5

  7. คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา .................................................................................. 6

  8. หลักสูตรที่เปิดสอน ............................................................................................ 8

  9. การรับรองหลักสูตร ........................................................................................... 8 

  10. ประเภทของนักศึกษา ........................................................................................ 8

  11. คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา ..................................................................... 9

  

รายละเอียดหลักสูตร
  1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) ................................................................................. 11

  2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ................................................................................ 19

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค ........................................................  26

รายละเอียดชุดวิชา ........................................................................................  27

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ .......................................................  38



ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.  หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นสถาบัน

อุดมศึกษาที่มีหน้าที่ผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ

นำาความรู้ความสามารถไปพัฒนาประเทศได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยจะสามารถ

เข้าไปรับใช้สังคม กอรปกับปณิธานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งต้องการเปิดโอกาสทางการ

ศึกษาให้กับประชาชนทั่วประเทศ จึงได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกสู่

สังคมและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก การเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม วชิาเอกเทคโนโลยกีารพมิพ ์ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2538 และหลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑติ แขนงวิชา 

เทคโนโลยีพณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 อย่างไรก็ตามสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังคงเห็นความจำาเป็นของการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นวิทยาการที่มีความสำาคัญในการประยุกต์ไอทีได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพรวมทัง้หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวิชาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม ซึง่เปน็

วิทยาการที่มีความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กำาหนดไว้ในแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการเปิดสอนใน

สถาบนัอุดมศึกษาหลายแหง่  แต่ปญัหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้ก็ยงัคงมอียูอ่ยา่งต่อเนื่อง การ

เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของระบบการเรียน

การสอนทางไกลในประเทศไทยจึงจำาเป็นต้องดำาเนินการเพื่อตอบสนองสังคม โดยเน้นให้ตรงกับความ

ต้องการใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ/ตลาดแรงงาน การพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวจึงต้องสอดคล้องกับ

การตอบสนองความตอ้งการของตลาดและสอดคล้องกบัทศิทางการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีและวาง

โครงสรา้งหลกัสตูรโดยใชร้ะบบการศึกษาทางไกลไดอ้ยา่งเหมาะสม และสามารถผลิตบณัฑติทีม่คีณุภาพ

เทียบเท่ากับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยเปิด เช่น มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราชสามารถทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย

ทั่วไปในระบบปกติ โดยมหาวิทยาลัยเน้นการใช้สื่อการสอนในรูปแบบประสมที่มีประสิทธิภาพต่อ

การเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เอกสารการเรียนการสอนหรือตำารา ส่ือโสตทัศน์ 
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รวมท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเลิร์นนิง (e-Learning) สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และกำาหนด 

ให้มีการสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม ณ ศูนย์บริการการศึกษาประจำาจังหวัด ศูนย์บริการการศึกษาประจำา 

ภูมิภาค และศูนย์วิทยพัฒนา ตลอดจนการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ณ สถานที่ 

ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยระบบการสอนทางไกลที่กล่าวมานี้ 

ในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อิสราเอล เนเธอร์แลนด์ และออสเตรเลีย 

สามารถทำาได้และได้รับผลอย่างดีมาแล้วเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศศรีลังกาได้ประสบ 

ความสำาเรจ็ในการเปดิสอนสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในระดบัปรญิญาโทดว้ยระบบการศกึษา

ทางไกล

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้พัฒนาหลักสูตรที่เป็น

พหุวิทยาการเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่หลากหลายและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดย

เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2552) และได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเป็นฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพื่อให้สอดคล้องตามกรอบ

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และในปีการศึกษา 2554 ได้พัฒนาหลักสูตร

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2554) น้ีข้ึน ซ่ึงหลักสูตรที่

เปดิสอนมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชและสำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวิชาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2554) 

ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเมื่อวันที่ 17 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

2. วัตถุประสงค์
2.1	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

   1) มีความรู้ความสามารถทางทฤษฎีและการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   2) มคีวามสามารถนำาความรูด้า้นเทคโนโลยอีตุสาหกรรมไปใช้ในการวิเคราะห ์แกป้ญัหา

และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายมิติอย่างลึกซึ้ง 

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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   3) มีความสามารถนำาองค์ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไปพัฒนางาน

ทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวมทั้งศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

   4) มีความเป็นผู้นำา มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ คุณธรรม 

จริยธรรม และมีจิตสำานึกในวิชาชีพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความรับผิดชอบทำางานร่วมกับ 

ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

   5) มีความสามารถในการสร้าง เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อีกทั้งสามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ

2.2	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

   1) มีความรูค้วามสามารถในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทัง้ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ พร้อมที่จะมีความรู้และทักษะช่วยเสริมการทำางานให้ดีขึ้น

   2) มีความรู้ความสามารถในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   3) มีความรู้ความสามารถในการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย

3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน

ต่างๆ เป็นกรรมการท่ีปรึกษาประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อทำาหน้าที่พิจารณาเสนอ

ความเห็นเกีย่วกบัมาตรฐานการศกึษา การพฒันาหลักสูตรการสอน การวัดผลและบรกิารทางวิชาการใน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ศาสตราจารย์ศักดา  ศิริพันธุ์ ประธานกรรมการ

 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ์ กรรมการ

 3) รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร  จิตตะยโศธร กรรมการ

 4) อาจารย์ ดร.มนู  อรดีดลเชษฐ์ กรรมการ

 5) อาจารย์วิเทียน  นิลดำา กรรมการ

 6) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เลขานุการ

  (รองศาสตราจารย์สุณี  ภู่สีม่วง)

 7) รองประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผู้ช่วยเลขานุการ 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วลีธรชีพสวัสดิ์)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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4. คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเพื่อทำาหน้าที่พิจารณาดำาเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่น

ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) รองศาสตราจารย์สุณี  ภู่สีม่วง ประธานกรรมการ

 2) รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์  ศรีประดิษฐ์ กรรมการ

 3) รองศาสตราจารย์ผกามาศ  ผจญแกล้ว กรรมการ

 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วลีธรชีพสวัสดิ์   กรรมการ

 5) อาจารย์ ดร.ขจิตพรรณ  กฤตพลวิมาน กรรมการ

  6) อาจารย์กชกร  ณ นครพนม กรรมการ

 7) อาจารย์ภูมิ  เจือศิริภักดี กรรมการ

 8) อาจารย์ ดร.จีรานุช  บุดดีจีน เลขานุการ

 9) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผู้ช่วยเลขานุการ

5. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่ทำาหนา้ทีด่ำาเนนิงานดา้นบัณฑติศกึษาใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนการ

ดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ประธานกรรมการ

  (รองศาสตราจารย์สุณี  ภู่สีม่วง)  

 2) ผู้แทนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา  เจริญภัณฑารักษ์)

 3) ผู้แทนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (อาจารย์ ดร.แววบุญ  แย้มแสงสังข์) 

 4) ผู้แทนคณะกรรมการประจำาสาขาวิชา กรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วลีธรชีพสวัสดิ์) 

 5) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา  กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ณัฐพร  เห็นเจริญเลิศ)

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา



5

 6) ผู้ที่สาขาวิชามอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา กรรมการและเลขานุการ

  (อาจารย์ ดร.ขจิตพรรณ  กฤตพลวิมาน) 

 7) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผู้ช่วยเลขานุการ

 

6. คณาจารย์ประจำาหลักสูตร
6.1	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผกามาศ  ผจญแกล้ว, รองศาสตราจารย์  วท.บ., M.Phil. (Printing Technology)  

   West Herts College

แววบุญ  แย้มแสงสังข์, อาจารย์ ดร.  วท.บ., วท.ม. (เคมีประยุกต์), Ph.D. 

   (Environmental Technology)

   The Joint Graduate School of Energy

   and Environment 

ศุภณี  เรียบเลิศหิรัญ, รองศาสตราจารย์  กศ.บ., วท.ม. (พฤกษศาสตร์), M.Phil.

   (Printing Technology) London College of

     Printing and Distributive Trades

สุณี  ภู่สีม่วง, รองศาสตราจารย์  วท.บ., M.Phil. (Printing Technology)  

   West Herts College

สุภาวดี  ธีรธรรมากร, รองศาสตราจารย์  วท.บ., M.Sc. (Packaging) 

   Michigan State University

6.2	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
ขจิตพรรณ  กฤตพลวิมาน, อาจารย์ ดร.     วศ.บ., วศ.ม. (ไฟฟ้า), Ph.D. (Electronic  

   Engineering) University of Surrey

จีราภรณ์  สุธัมมสภา, รองศาสตราจารย์  วท.บ., วท.ม. (คอมพิวเตอร์), พณ.ม.

   (บริหารธุรกิจ), Master of Business 

   Systems, Monash University

ณัฐพร  เห็นเจริญเลิศ, รองศาสตราจารย์  วท.บ., พบ.ม. (คอมพิวเตอร์)

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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วรัญญา  ปุณณวัฒน์, รองศาสตราจารย์  บธ.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบ 

   สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล

วิภา  เจริญภัณฑารักษ์, รองศาสตราจารย์ ดร. สต.บ., วท.ม., Ph.D. (Computer Science)

   Illinois Institute of Technology

สำารวย  กมลายุตต์, รองศาสตราจารย์  วท.บ., M.Sc. (Statistics),  

   M.Sc. (Computer Technology) 

   Asian Institute of Technology

7.  คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
กชกร  ณ นครพนม, อาจารย์  วท.บ., วท.ม. (วิทยาการคณนา)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรณิการ์  ยิ้มนาค, อาจารย์  วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม), วท.บ. (เทคโนโลยี

   การพิมพ์), วท.ม. (เทคโนโลยีการบรรจุ) 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                     

ขจิตพรรณ  กฤตพลวิมาน, อาจารย์ ดร.  วศ.บ., วศ.ม. (ไฟฟ้า), Ph.D. (Electronic  

   Engineering) University of Surrey

จีรานุช  บุดดีจีน, อาจารย์ ดร.  วท.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 

   วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัย

   เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ณัฏฐพร  พิมพายน, รองศาสตราจารย์  วท.บ., พบ.ม. (คอมพิวเตอร์)

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ณัฐพร  เห็นเจริญเลิศ, รองศาสตราจารย์  วท.บ., พบ.ม. (คอมพิวเตอร์)

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ทัศนีย์วรรณ์  ศรีประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์  บธ.บ., ค.บ., วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

   มหาวิทยาลัยรังสิต

บุญชัย  วลีธรชีพสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. วท.บ., M.S. (Graphic Arts System), 

   วท.ด. (เทคโนโลยีถ่ายภาพ)   

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

   University of Massachusettes Lowell

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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ผกามาศ  ผจญแกล้ว, รองศาสตราจารย์  วท.บ., M.Phil. (Printing Technology)  

   West Herts College

พิมผกา  ประเสริฐศิลป์, อาจารย์  วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)   

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภูมิ  เจือศิริภักดี, อาจารย์  B.Eng., M.Sc. (Electromechanical 

   Engineering), Group - T International 

   University College Leuven

ภิรมย์  คงเลิศ, อาจารย์  วศ.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วรัญญา  ปุณณวัฒน์, รองศาสตราจารย์  บธ.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบ

   สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล

วิภา  เจริญภัณฑารักษ์, รองศาสตราจารย์ ดร. สต.บ., วท.ม., Ph.D. (Computer Science)

   Illinois Institute of Technology

แววบุญ  แย้มแสงสังข์, อาจารย์ ดร.  วท.บ., วท.ม. (เคมีประยุกต์),   

   Ph.D. (Environmental Technology)

   The Joint Graduate School of Energy

   and Environment 

ศุภณี  เรียบเลิศหิรัญ, รองศาสตราจารย์  กศ.บ., วท.ม. (พฤกษศาสตร์), M.Phil.

   (Printing Technology) London College of

     Printing and Distributive Trades

สิทธิชัย  รัชยศโยธิน, อาจารย์  วศ.บ., วศ.ม. (เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยี

   พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สุณี  ภู่สีม่วง, รองศาสตราจารย์  วท.บ., M.Phil. (Printing Technology)  

   West Herts College

สุภาวดี  ธีรธรรมากร, รองศาสตราจารย์  วท.บ., M.Sc. (Packaging) 

   Michigan State University

อิทธิเดช  มูลมั่งมี, อาจารย์   วศ.บ., วศ.ม. (เครื่องกล)

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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นอกจากนี ้มหาวทิยาลยัไดเ้ชญิคณาจารยแ์ละผูท้รงคณุวุฒจิากสถาบันการศกึษาและหนว่ยงาน 

อื่นอีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุง ประมวลสาระและ 

แนวการศกึษาชดุวชิา ซ่ึงรายนามผู้ทรงคุณวฒุเิหล่านีม้ปีรากฏในประมวลสาระและแนวการศกึษาชุดวิชา 

ทีท่า่นไดผ้ลติ/ปรบัปรงุ และเปน็อาจารยส์มัมนาเสรมิ สมัมนาเขม้ อาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ ตลอดจนอาจารย ์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

8. หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ 

8.1  หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวิชาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม (หลักสูตรใหม ่พ.ศ.

2554)

8.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2554)

9. การรับรองหลักสูตร
สำานกังาน ก.พ. ไดร้บัรองคณุวฒุขิองผูส้ำาเรจ็การศกึษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ แขนง

วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แล้ว โดยอาจบรรจุเข้ารับ

ราชการเปน็ขา้ราชการพลเรอืนสามัญในตำาแหนง่ที ่ก.พ. กำาหนดว่าคณุวุฒดิงักล่าวเปน็คณุสมบตัเิฉพาะ

สำาหรับตำาแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ 

10. ประเภทของนักศึกษา
    นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

10.1 นกัศกึษาสามญั หมายความวา่ บุคคลทีม่หาวิทยาลัยรบัเข้าเป็นนกัศกึษาโดยสมบูรณต์าม 

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

10.2 นกัศกึษาทดลองเรยีน หมายความวา่ บคุคลทีม่หาวทิยาลยัรบัเขา้เปน็นกัศกึษาตามเงือ่นไข 

ของแตล่ะสาขาวชิา ซ่ึงเม่ือผ่านการประเมินผลหรอืครบเงือ่นไขของแตล่ะสาขาวิชาแล้ว จึงจะรบัเข้าเปน็

นักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ

ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร

หมายเหตุ	 *ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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11. คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
11.1 การศกึษาตามหลกัสตูรระดับปรญิญาโท มรีะยะเวลาศกึษาไมเ่กนิ 6 ปีการศกึษา นกัศกึษา 

ลงทะเบียนเรียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) ยกเว้นภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน 

เพือ่เขา้รบัการอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบัณฑติ ใหล้งทะเบียนได ้3 ชุดวิชา ดงันัน้ นกัศกึษาทกุคน 

ควรลงทะเบยีนเรยีนตามแนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษาทีร่ะบุไว้ในหลักสูตรของตน ซ่ึงแตล่ะภาคการ

ศึกษาอาจเรียนครบ 2 ชุดวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด หรือเลือกเรียนเพียง 1 ชุดวิชาก็ได้ สำาหรับ

ชดุวชิาทีเ่หลอือาจเรยีนภายหลงัโดยวางแผนการศกึษาใหส้อดคล้องกบัแนวทางการเปดิสอนชุดวิชานัน้ๆ

		 	 หลักสูตร	แผน	ก	แบบ	ก	2  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่ 

กำาหนด 4 ชดุวชิา (24 หนว่ยกติ) ลงทะเบยีนเรยีนชุดวิชาวิทยานพินธ ์(12 หนว่ยกติ) สอบผา่นการปกป้อง 

วิทยานิพนธ์ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับ 

การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไมน่บัหนว่ยกติ) อนึง่การลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาวทิยานพินธ ์

นักศึกษาจะทำาได้เมื่อสอบผ่าน 4 ชุดวิชา ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 และผลงาน 

หรอืสว่นหนึง่ของผลงานวทิยานพินธต์อ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอืไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพ์ในวารสารหรอื 

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

		 	 หลักสูตร	 แผน	 ข	 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่กำาหนด 

5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) สอบผ่านประมวลความรู้ ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  

(6 หน่วยกิต) สอบผ่านการนำาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จ

การศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับ

หน่วยกิต)

11.2 การลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาพิจารณาจากโครงสร้างของ 

หลักสูตรและแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับนี้ ประกอบกับ 

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาและตารางสอบไล่ที่ระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนเรียนแต่ละปีการศึกษา 

ทั้งนี้ ชุดวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน

11.3 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากส่ือการสอนทางไกล 

ทีม่หาวทิยาลยัจดัให้แลว้ นักศึกษาจะต้องศึกษาคน้ควา้เพิม่เตมิ จดัทำารายงานและสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

เข้าร่วมสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม และสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ที่

มหาวิทยาลัยกำาหนด

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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11.4 หากนกัศกึษามีปัญหาเกีย่วกบัเนือ้หาในประมวลสาระ แนวการศกึษาชุดวิชา ส่ือการสอน 

ต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำาปรึกษาที่สาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ 

โทรสาร e-Mail  หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

   ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด

   อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

   โทรศัพท์ 0 2504 8191 - 3 โทรสาร 0 2503 4932 

   e-Mail: stoffice@stou.ac.th หรือ

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

11.5 หากนกัศกึษามีปัญหาเกีย่วกบัการลงทะเบยีนเรยีน การโอนชุดวิชา การเพิม่/ถอนชุดวิชา 

การเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ - ชื่อสกุล การเปลี่ยนที่อยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพักการ

ศึกษา การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา การขอรับใบรายงาน

ผลการศกึษา รวมทัง้การรอ้งเรยีนเรือ่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบักจิกรรมการศกึษาในเรือ่งการสมคัรเปน็นกัศกึษา 

การลงทะเบียนเรียน และการสอบ สามารถขอคำาปรึกษาที่สำานักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย 

โทรศัพท์ โทรสาร e-Mail หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

   สำานักบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ตู้ ปณ. 55 ที่ทำาการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่

   กรุงเทพฯ 10210

   โทรศัพท์ 0 2504 7560 - 4 โทรสาร 0 2503 2660 

   e-Mail: gsoffice@stou.ac.th หรือ

   เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/forum/display_forum_topics.asp?ForumID=19

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา



รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2554)
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 Master of Science Program in Industrial Technology

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

อักษรย่อ วท.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Science (Industrial Technology)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Sc. (Industrial Technology)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ 

สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม และ

สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำากว่า 2.50

3) มีประสบการณ์การทำางานที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี และ

4) มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด หรือ

5) เป็นผูท้ีส่ภาวชิาการพจิารณาแล้วเหน็สมควรรบัเข้าศกึษาไดโ้ดยไมก่ระทบกระเทอืนตอ่การ

รักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ	1. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1) - 3) และ 4) แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำากว่า 2.50 มหาวิทยาลัย 

  อาจรับเข้าศึกษาได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำางาน

 2. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 5) ต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอน 

  สถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเน่ืองจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำาน้ันได้กระทำา 

  โดยมิได้มีเจตนากระทำาความผิดหรือกระทำาโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำา จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้  

  หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็น 

  นักศึกษา

 3. สำาหรบันกัศกึษาที่ไมม่คีวามรูด้า้นอตุสาหกรรม สาขาวชิาฯ อาจพจิารณาใหศ้กึษาชดุวชิา/อบรมเพิม่เตมิตามที ่

  มหาวิทยาลัยกำาหนด
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน	ก	แบบ	ก	2

	 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาแกน 2 12 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 12  

  ค. วิทยานิพนธ์  12

  ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

 	 	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต	

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 	 ก.	หมวดวิชาแกน		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)

   97700  การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม   

   97701  สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

  ข.	หมวดวิชาเฉพาะ		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)

  	 โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้	 	 	 	

   97702  การออกแบบเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ    

   97703  ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน    

   97704  เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร   

   97705  การออกแบบวัสดุใหม่และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม    

  ค.	วิทยานิพนธ์		(12	หน่วยกิต)	 	 	 	

   97798  วิทยานิพนธ์

  ง.	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)	

   97799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม**

   เปน็การอบรมเขม้ทีเ่นน้การฝกึปฏบิตัเิพือ่เสรมิสรา้งประสบการณ ์โดยมกีารประเมนิผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในภาคการศึกษา 

  สุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แผน	ข 

	 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	

  ก. หมวดวิชาแกน 2 12  

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 18  

  ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6  

  ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

	 	 	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต		

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร	 	 	 	

 	 ก.	หมวดวิชาแกน		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)	 	 	 	

   97700 การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม   

   97701 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ข.	หมวดวิชาเฉพาะ		3		ชุดวิชา		(18	หน่วยกิต)

   โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้    

   97702 การออกแบบเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ    

   97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน    

   97704 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร   

   97705 การออกแบบวัสดุใหม่และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม    

	 	 ค.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)	 	 	 	

   97797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  ง.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

   97799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม* 
    เปน็การอบรมเขม้ทีเ่นน้การฝกึปฏบิตัเิพือ่เสรมิสรา้งประสบการณ ์โดยมกีารประเมนิผล

    การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

 

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในภาคการศึกษา 

  สุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา 

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 97700 การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม

  97701 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ปีที่	1	 ภาคปลาย -----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก  2  ชุดวิชา

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้	

  97702 การออกแบบเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ

  97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน 

  97704 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร

  97705 การออกแบบวัสดุใหม่และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

ปีที่	2	 ภาคต้น	 97798 วิทยานิพนธ์ 

ปีที่	2	 ภาคปลาย	 97798 วิทยานิพนธ์ 

  97799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แผน	ข

ปีที่	1	 ภาคต้น 97700 การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม

  97701 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ปีที่	1	 ภาคปลาย -----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

	 	 โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้	

  97702 การออกแบบเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ

  97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน 

  97704 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร

  97705 การออกแบบวัสดุใหม่และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่	2	 ภาคต้น 97797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้	

  97702 การออกแบบเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ

  97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน 

  97704 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร

  97705 การออกแบบวัสดุใหม่และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

ปีที่	2	 ภาคปลาย 97799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม





รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Master of Science Program in Information
and Communication Technology

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

อักษรย่อ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Science (Information and Communication 

 Technology)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Sc. (Information and Communication Technology)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่จากสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ทีส่ภามหาวิทยาลัย

รับรอง

2) มปีระสบการณก์ารทำางานภายหลังจากสำาเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาตรไีมน่อ้ยกว่า 1 ป ีและ

3) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้  

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก		แบบ	ก	2	 	 	 	 	 	 	

	 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต  

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 24  

  ข. วิทยานิพนธ์  12  

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

	 	 	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต	 	 	

    
หมายเหตุ	  * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร	   

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ		4		ชุดวิชา		(24	หน่วยกิต)

  บังคับ		3		ชุดวิชา  

  99701 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์  

  99702 การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และการประยุกต์  

  99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์  

  และเลือก		1		ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้  

  99704 คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะ  

  99705 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

  99706 ระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์งานเว็บ  

  99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์  

 ข.	วิทยานิพนธ์		(12	หน่วยกิต) 

  99798 วิทยานิพนธ์  

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  99799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร*

   เปน็การอบรมเขม้ทีเ่นน้การฝกึปฏบิตัเิพือ่เสรมิสรา้งประสบการณ ์โดยมกีารประเมนิผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แผน	ข		 	 	 	 	 	 	 	 	

	 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	 	

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30

  ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

	 	 	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต	 	  

  

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ		5	ชุดวิชา		(30	หน่วยกิต)  

  บังคับ		4		ชุดวิชา  

  99701 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์  

  99702 การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และการประยุกต์  

  99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์  

  99705 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

  และเลือก		1		ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้  

  99704 คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะ  

  99706 ระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์งานเว็บ  

  99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์

 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)

  99797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  99799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร*  

   เปน็การอบรมเขม้ทีเ่นน้การฝกึปฏบิตัเิพือ่เสรมิสรา้งประสบการณ ์โดยมกีารประเมนิผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน		ก	แบบ	ก	2

ปีที่		1	 ภาคต้น 99701 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์

  99702 การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ 

   และการประยุกต์

ปีที่		1	 ภาคปลาย 99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

  ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้	

  99704 คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะ

  99705 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  99706 ระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์งานเว็บ

  99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์

ปีที่		2	 ภาคต้น 99798 วิทยานิพนธ์

ปีที่		2	 ภาคปลาย 99798 วิทยานิพนธ์

  99799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผน		ข

ปีที่		1	 ภาคต้น 99701 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์

  99702 การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ 

   และการประยุกต์

ปีที่		1	 ภาคปลาย 99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

  ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้	

  99704 คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะ

  99706 ระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์งานเว็บ

  99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่		2	 ภาคต้น 99705 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปีที่		2	 ภาคปลาย 99797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  99799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

รหัสชุดวิชา
5	หลัก

รหัสชุดวิชา
8	หลัก

รายชื่อชุดวิชา
ภาค
ต้น

ภาค
ปลาย

97700 51112001 การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม P

97701 51112002 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม P

97702 51113001 การออกแบบเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ P P

97703 51113002 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน P P

97704 51113003 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร P P

97705 51113004 การออกแบบวัสดุใหม่และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม P P

97797 51114002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) P P

97798 51114001 วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) P P

97799 51115001 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติเทคโนโลยอีตุสาหกรรม P P

99701 51133001 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ P

99702 51133002 การพฒันาระบบสารสนเทศ การบรหิารโครงการ และการประยกุต ์ P

99703 51133003 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ P P

99704 51133004 คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะ P P

99705 51133005 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร P P

99706 51133006 ระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์งานเว็บ P P

99707 51133007 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ P P

99797 51134002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) P P

99798 51134001 วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) P P
99799 51135001 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบัณฑติเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร
P P

หมายเหตุ   ข้อมูลการเปิดสอนชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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รายละเอียดชุดวิชา

97700	 การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม	 (6	หน่วยกิต)

 Manufacturing System Management and Improvement 

 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดการระบบการผลิตอุตสาหกรรม

 2.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม

 3.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์เทคโนโลยีสะอาดและการผลิตแบบยั่งยืนในการจัดการ 

  ระบบการผลิตอุตสาหกรรม 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 ประเภทของระบบการผลิต การวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต โซ่อุปทานและการ

จัดการระบบลอจิสติกส์ การตัดสินใจในการเลือกซื้อหรือผลิต การตัดสินใจด้านการผลิตและการจัดสรร

กำาลังการผลิต การจัดการความสูญเปล่าในระบบการผลิต การจัดการความผันแปรในระบบการผลิต  

ขัน้ตอนการแกไ้ขปัญหาดา้นการผลติ การพฒันาระบบการผลิตโดยวิธกีารเพิม่ผลิตภาพการผลิต การใช้

เทคโนโลยีสะอาดในการผลิต การสร้างแผนผังสมดุลมวลและพลังงาน การประเมินค่าใช้จ่ายตลอดอายุ

ผลติภณัฑ ์การจดัการพลงังานในโรงงาน การผลิตแบบยัง่ยนื การศกึษาและวิเคราะหปั์ญหาทางการผลิต 

อุตสาหกรรม รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม

97701	 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 (6	หน่วยกิต)

 Statistics and Research Methods in Industrial Technology 

 วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับสถิติและระเบียบวิธีวิจัยด้าน 

  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 2.  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ ประสบการณ์ในการวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 3.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 คำาอธิบายชุดวิชา 

 ความรู้ทางระเบียบวิธีวิจัย สถิติ สถิติวิเคราะห์พาราเมตริกและนันพาราเมตริก รูปแบบของ

การวิจัย ขั้นตอนการวิจัยการกำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเตรียมเครื่องมือในการวิจัย การ

ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล การควบคุมความผิดพลาดของข้อมูล การเลือกสถิติ

สำาหรบัวเิคราะหข์อ้มลู การสรา้งตารางจำาลองวเิคราะหข้์อมลู กระบวนวิธีวิจัยดา้นเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

การจัดทำาโครงร่างการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหลักการวิเคราะห์วิจารณ์งานวิจัย

97702	 การออกแบบเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ	 (6	หน่วยกิต)

 Machine Design and Automation System 

 วัตถุประสงค์	

 1.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และเลือกใช้เครื่องจักรกลในการผลิต 

  อุตสาหกรรม

 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และเลือกใช้ระบบอัตโนมัติในการผลิต 

  อุตสาหกรรม 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 การวเิคราะหค์วามตอ้งการในระบบการผลิต อตัราการผลิต หนา้ทีก่ารทำางานและคณุลักษณะ

เฉพาะของเครือ่งจกัรกลการผลติ การออกแบบแนวคดิการทำางานเครือ่งจักร การวิเคราะหท์างเลือกการ

ออกแบบทีเ่ปน็ไปได ้การออกแบบรายละเอยีดเครือ่งจักรกล การเลอืกสว่นประกอบเครือ่งจักร และการ

ออกแบบชิน้สว่นเครือ่งจกัรกล การออกแบบเพือ่ความงา่ยตอ่การบำารงุรกัษา การออกแบบระบบอตัโนมตัิ

และการควบคุมเครือ่งจกัรกลอตัโนมตั ิระบบหุน่ยนตท์างการผลิต ระบบวัดคมุการผลิตอตุสาหกรรม การ

ประกอบและการทดสอบการทำางานเครือ่งจกัรกลการผลิต รวมถงึการออกคณุลักษณะเครือ่งจักรและการ

ตรวจรับเครื่องจักรกลการผลิต  

97703	 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน	 (6	หน่วยกิต)

 Sustainable Packaging Production System 

 วัตถุประสงค์	

 1.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์

 2.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้วัสดุสำาหรับบรรจุภัณฑ์ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า

 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน  

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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 คำาอธิบายชุดวิชา 

 เทคโนโลยกีารผลติวสัด ุการดดัแปรวัสดเุพือ่การผลติบรรจุภณัฑอ์ยา่งยัง่ยนื ปจัจัยทีม่ผีลตอ่

การเลอืกใชว้สัดบุรรจภุณัฑ์รวมถงึกลไกการซมึผา่นไดข้องกา๊ซและของเหลว การวิเคราะหแ์นวความคดิ

ทางการตลาดและจติวทิยาของผูบ้รโิภคเพือ่สรา้งโอกาสในการออกแบบบรรจภุณัฑอ์ยา่งยัง่ยนื ครอบคลมุ

ด้านการยศาสตร ์(เออร์โกโนมิกส)์ การออกแบบยนูเิวอรซ์สัครอบคลุมผูบ้รโิภคหลายกลุ่มรวมทัง้ผูสู้งวัย 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้แนวความคิดตลอดวัฏจักรชีวิตและการประเมินวัฏจักรชีวิตเป็นแนวทาง

เทคโนโลยกีารผลติสิง่พมิพบ์รรจภุณัฑ์และสายการผลิต เทคโนโลยสีะอาด ระบบนเิวศอตุสาหกรรม การ

ควบคมุการผลติ การเพิม่ประสทิธผิลและประสทิธภิาพตลอดโซอ่ปุทาน เทคโนโลยกีารสบืยอ้นกลบั ปจัจยั

ทีม่ผีลตอ่คณุภาพของบรรจภุณัฑ์ในระบบการกระจายสินคา้ พลศาสตรก์ารบรรจุ ความสัมพนัธร์ะหว่าง

เทคโนโลยีการผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์กับการบรรจุ  

97704	 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร	 (6	หน่วยกิต)

 Technology and Quality System in Food Industry  

 วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและข้อกำาหนดเกี่ยวกับ 

  เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร

 2.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ใน 

  อุตสาหกรรมอาหาร

 3.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์หลักการและมาตรฐานการจัดการคุณภาพ สุขลักษณะ 

  และความปลอดภัยของอาหารในอุตสาหกรรม 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อการพัฒนางาน 

ทางอุตสาหกรรมอาหาร ครอบคลุมถึงกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การบรรจุ 

และการกระจายสินค้า โดยเน้นการประยุกต์ด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ สุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร ครอบคลุมถึงเรื่องของหลักการ

นานาชาตทิีเ่กีย่วขอ้งและการประยกุตม์าตรฐานการจัดการนานาชาตทิีเ่กีย่วกบัคณุภาพ สุขลกัษณะและ

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการอาหาร  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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97705	 การออกแบบวัสดุใหม่และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม	 (6	หน่วยกิต)

 Neo-material Design and Application in Industry 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และออกแบบวัสดุใหม่ในอุตสาหกรรม

 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้วัสดุใหม่ในอุตสาหกรรม 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบวัสดุอุตสาหกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้ วัสดุใน

อุตสาหกรรม ระบบและเทคโนโลยีการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม เทคนิคและนวัตกรรมในการวิเคราะห์และ

ตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุอุตสาหกรรม ระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตวัสดุอุตสาหกรรมที่

เปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม วฏัจกัรชวีติของวสัดอุตุสาหกรรม เทคโนโลยกีารออกแบบวัสดใุหม ่กระบวนการ

ผลิตวัสดุใหม่ ระบบการจัดการซากวัสดุอุตสาหกรรม บูรณาการการออกแบบและประยุกต์วัสดุ

อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน   

97797	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)	 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Industrial	Technology)

 วัตถุประสงค์	

 1.  เพือ่ใหน้กัศกึษามทีกัษะและประสบการณ์ในการแสวงหาความรูด้ว้ยกระบวนการศกึษาจาก 

  ชุดวิชาต่างๆ ในหลักสูตรและแหล่งประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  มาใช้

 2.  เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถศกึษาวจัิยปญัหาทางดา้นเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและ/หรอืหวัข้อ 

  ที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษและเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 การเลอืกปัญหาสำาหรบัการวเิคราะหห์รอืวิจัยดา้นเทคโนโลยอีตุสาหกรรม การเขยีนโครงการ

ค้นคว้าอิสระ การเสนอโครงการค้นคว้าอิสระ การวิเคราะห์วรรณกรรมหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง 

ทีจ่ะทำาการวเิคราะห ์การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลู การสรปุผล และการเขยีน 

รายงานการค้นคว้าอิสระ   

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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97798	 วิทยานิพนธ์	(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Industrial	Technology)	

 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา 

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 2.  สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์

 3. สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

 7. สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 การเลือกปัญหาการวิจัย การสำารวจและการวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบ

การวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การนำาเสนอข้อมลูวิทยานพินธ ์การนำาเสนอและสอบปกปอ้ง

วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงาน การวิจัยเพื่อการเผยแพร่

97799	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 (6	หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Industrial Technology 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ

 2. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ

 3. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำาในวิชาชีพ

 4. เพื่อส่งเสริมทักษะในการแก้ไขปัญหาและการทำางานเป็นทีม

 5. เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 คำาอธิบายชุดวิชา 

 การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การพัฒนาตนเองให้มี

บคุลกิภาพทีเ่หมาะสมสำาหรบัการเป็นผูน้ำาทางวิชาการในวิชาชีพ การส่งเสรมิมนษุยสัมพนัธ ์การพฒันา

ทักษะในการแก้ไขและการทำางานเป็นทีม การเสริมสร้างและเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา

วิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เหมาะสม  

99701	 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์		 (6	หน่วยกิต)

 Electronic Business and Applications 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และ 

  การประยุกต์ 

 2. เพื่อให้สามารถนำาความรู้ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติได้ 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 แนวคดิและหลกัการทำาธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ ประกอบดว้ย กลยทุธ ์แบบจำาลอง โครงสรา้ง

พื้นฐานที่รองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ การพัฒนา และการประยุกต์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

เช่น การวางแผนทรัพยากรองค์การ (Enterprise Resources Planning) โลจิสติกส์และการจัดการ

โซ่อุปทาน (Logistic and Supply Chain) การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship 

Management) ระบบการทำาธุรกรรมแบบน่าเช่ือถือ การชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

รูปแบบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business Model - B2B, B2C, C2C) การตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Business Marketing) การค้าผ่านโมบาย (Mobile Commerce) รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Government) ความปลอดภยัธรุกจิอเิลก็ทรอนกิส ์เทคโนโลยแีละเครือ่งมอืสำาหรบัธรุกจิอเิลก็ทรอนกิส ์

กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการทำาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และกรณีศึกษา  

99702	 การพัฒนาระบบสารสนเทศ	การบริหารโครงการ	และการประยุกต์	 	(6	หนว่ยกติ)

 Information System Development, Project Management and Applications 

 วัตถุประสงค์	

 1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

  การบริหารโครงการและการประยุกต์

 2.  เพื่อให้สามารถนำาความรู้ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และ 

  การประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติได้ 

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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 คำาอธิบายชุดวิชา 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำาหรับองค์การทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ 

ระบบสารสนเทศระหว่างองค์การ เครื่องมือ เทคนิค กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบต่างๆ

ครอบคลุม การเก็บรวบรวมความต้องการ การวิเคราะห์ การออกแบบ การจัดทำานโยบาย การจัดสร้าง

ระบบ การประเมิน การบำารุงรักษาระบบสารสนเทศ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

การจัดหาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ ครอบคลุมการวางแผนโครงการ การบริหารทรัพยากร

โครงการ ข้ันตอนการบริหารโครงการ การประเมินผล การบริหารเอาซ์ซอร์ส (Outsourcing Management)

การจัดการความขัดแย้ง การจัดการความเสี่ยง การจัดการการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือในการบริหาร

โครงการ การติดตาม และประเมินโครงการ รวมทั้งการประยุกต์ในงานด้านต่างๆ และกรณีศึกษา

99703	 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์	 (6	หน่วยกิต)

 Strategic Information and Communication Technology Management 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ และทฤษฎดีา้นการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

 2. เพื่อให้มีความสามารถประยุกต์ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  เชิงกลยุทธ์ได้ 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 วสิยัทศัน ์แนวโนม้การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กรอบแนวคดิและหลักการ 

การนำามาใช้ในองค์การ กระบวนการด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในองค์การ 

องค์การวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การจัดการและตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร การวางแผนกลยทุธเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ การจัดหาและการพฒันา 

การประเมินผลตอบแทนของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิง 

กลยุทธ์เพ่ือการแขง่ขนั การจดัการทรพัยากรในงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารดา้นงบประมาณ

และการเงนิ ดา้นบคุลากร ดา้นเทคโนโลย ีงานบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบดว้ย

งานบริการส่วนหน้า งานบริการฉุกเฉิน การจัดการการเปลี่ยนแปลง และปัญหาการจัดการความเสี่ยง 

และความมั่นคง การจัดการระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) รวมทั้งการประยุกต์ 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถ 

ในการแข่งขัน กรอบทางด้านจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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99704	 คลังข้อมูล	เหมืองข้อมูล	และธุรกิจอัจฉริยะ	 (6	หน่วยกิต)

 Data Warehouse, Data Mining and Business Intelligence 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพือ่ใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจในหลักการและทฤษฎีดา้นคลังข้อมลู เหมอืงข้อมลู และธรุกจิ 

  อัจฉริยะ

 2.  เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ด้านคลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะได้ 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับวิศวกรรมข้อมูล คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะ 

กระบวนการวิเคราะห์แบบออนไลน์ (Online Analytical Processing; OLAP) เครื่องมือ เทคนิค และ

การประยุกต์งานที่เกี่ยวกับคลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะ เหมืองข้อมูลเว็บ รวมทั้งกรณี

ศึกษา

99705	 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 (6	หน่วยกิต)

 Information and Communication Technology Security 

 วัตถุประสงค์	

 1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับความมั่นคงด้านเทคโนโลยี 

  สารสนเทศและการสื่อสาร

 2.  เพื่อให้สามารถนำาความรู้ด้านความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่ 

  การปฏิบัติได้ 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 ปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัระบบสารสนเทศ หลกัการเกีย่วกบัความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร นโยบายการจดัการความปลอดภัย วิธ ีมาตรฐานที่ใช้ในระบบความมัน่คงทีย่อมรบั และ

กระบวนการจัดการความมั่นคง การวางแผน โครงสร้างพื้นฐาน การควบคุมความมั่นคง การป้องกัน

สินทรัพย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การตรวจสอบและการจัดการภัยคุกคามที่มีต่อสินทรัพย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย และกรณีศึกษา 

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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99706	 ระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์งานเว็บ	 (6	หน่วยกิต)

 Database System and Web Applications 

 วัตถุประสงค์ 

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักการและทฤษฎีเกีย่วกบัระบบฐานข้อมลูและการประยกุต ์

  งานเว็บ

 2.  เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ด้านระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์งานเว็บไปสู่ 

  การปฏิบัติได้ 

 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลกัการและทฤษฎ ีเวบ็พืน้ฐาน โครงสรา้งการทำางานบนเว็บ เทคโนโลยเีกีย่วกบัเว็บสมยัใหม ่

การแทนระบบงานบนเว็บ รวมทั้งการประยุกต์วิทยาการด้านระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์งานเว็บ

ในงานต่างๆ ครอบคลุมการวางแผน เตรียมการการออกแบบ การพัฒนา การสร้าง User Interface 

ที่เหมาะสม เทคโนโลยีการโปรแกรมบนเว็บแบบพื้นฐาน กรอบมาตรฐานข้อมูลร่วม (Interoperability 

Framework) แนวคิดเกี่ยวกับเว็บบริการ (Web Services) การศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎี และเชิงประยุกต์

รวมถึงตัวอย่างในงานที่เกี่ยวข้อง

99707	 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์	 (6	หน่วยกิต)

 Geographic Information System and Applications 

 วัตถุประสงค์	

 1.  เพือ่ใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจในหลักการและทฤษฎีเกีย่วกบัระบบสารสนเทศภูมศิาสตรแ์ละ 

  การประยุกต์

 2. เพื่อให้สามารถนำาความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ไปสู่ 

  การปฏิบัติได้ 

 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัระบบสารสนเทศภมูศิาสตรแ์ละการประยกุต ์องคป์ระกอบ ลกัษณะ

ข้อมูล  ประเภท และการทำางานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีและเครื่องมือในการพัฒนา  

การจัดการ และการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมทั้งกรณีศึกษาของระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ในงานด้านต่างๆ  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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99797	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Information	and	Communication	Technology)

	 วัตถุประสงค์	

 เพื่อให้สามารถศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในหัวข้อที่ 

สนใจ 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 การเลอืกปัญหาสำาหรบัการศึกษาค้นคว้าหรอืวิจัย การเขียนโครงการ การเสนอโครงการ การ

วเิคราะหว์รรณกรรมท่ีเกีย่วขอ้ง การเกบ็รวบรวมและการวิเคราะหข้์อมลู การเสนอรายงานผลการศกึษา 

ค้นคว้าหรือวิจัย  

99798	 วิทยานิพนธ์	(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Information	and	Communication	Technology)	 	 	

 วัตถุประสงค์	 เพื่อให้นักศึกษา  

 1.  สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 2.  สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์

 3.  สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 4.  มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

 5.  สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 6.  สามารถรวบรวม วิเคราะห์ และนำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

 7.  สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 8.  สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 9.  สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่   

 คำาอธิบายชุดวิชา   

 การเลือกปัญหาการวิจัย การสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบ 

การวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์  

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การนำาเสนอข้อมลูวิทยานพินธ ์การนำาเสนอและสอบปกปอ้ง 

วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และการเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือเผยแพร่ 

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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99799	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยี		 (6	หน่วยกิต)

	 สารสนเทศและการสื่อสาร	 	 	

 Graduate Professional Experience in Information and Communication 

 Technology   

 วัตถุประสงค์	   

 1.  เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการถ่ายทอดโดยระบบการสอนทางไกล

 2.  เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำาในวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 3.  เพื่อให้สามารถทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 4.  เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 5.  เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ   

	 คำาอธิบายชุดวิชา   

 การวิเคราะห์ การจัดองค์การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การพัฒนาทักษะ 

การติดต่อสื่อสาร การแก้ปัญหา การจัดการ และการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การจัดการ การพัฒนาภาวะผู้นำาในวิชาชีพ การทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ    

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(เรียงตามตัวอักษร)

ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 เชิงกลยุทธ์ 

Strategic Information and    
 Communication Technology   
 Management

99703

การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม Manufacturing System Management  
 and Improvement

97700

การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ
 และการประยุกต์

Information System Development,
 Project Management and
 Applications

99702

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
 การสื่อสาร)

Independent Study (Information and  
 Communication Technology)

99797

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) Independent Study (Industrial 
 Technology)

97797

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Graduate Professional Experience
 in Information and 
 Communication Technology

99799

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Graduate Professional Experience in  
 Industrial Technology

97799

การออกแบบเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ Machine Design and Automation   
 System

97702

การออกแบบวัสดุใหม่และการประยุกต์ใช้
 ในอุตสาหกรรม

Neo-material Design and Application  
 in Industry

97705

คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะ Data Warehouse, Data Mining and   
 Business Intelligence 

99704

ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
 การสื่อสาร

Information and Communication
 Technology Security 

99705

เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรม
 อาหาร

Technology and Quality System in 
 Food Industry 

97704

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ Electronic Business and Applications 99701

ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน Sustainable Packaging Production 
 System

97703

ระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์งานเว็บ Database System and Web   
 Applications

99706

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ Geographic Information System and  
 Applications

99707

วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) Thesis (Industrial Technology) 97798

วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Thesis (Information and 
 Communication Technology)

99798

สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยี
 อุตสาหกรรม

Statistics and Research Methods in
  Industrial Technology

97701

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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