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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.  หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซ่ึงเป็นสถาบัน

อุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือ

นำาความรู้ความสามารถไปพัฒนาประเทศได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าท่ีท่ีมหาวิทยาลัยจะสามารถ

เข้าไปรับใช้สังคม กอปรกับปณิธานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งต้องการเปิดโอกาสทางการ

ศึกษาให้กับประชาชนท่ัวประเทศ จึงได้พัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถออกสู่

สังคมและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก การเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม วชิาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2538 และหลกัสตูรเทคโนโลยีบัณฑติ แขนงวิชา 

เทคโนโลยีพณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 อย่างไรก็ตามสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังคงเห็นความจำาเป็นของการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงเป็นวิทยาการท่ีมีความสำาคัญในการประยุกต์ไอทีได้

อยา่งมีประสทิธภิาพรวมท้ังหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ซ่ึงเป็น

วิทยาการท่ีมีความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กำาหนดไว้ในแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการเปิดสอนใน

สถาบนัอุดมศึกษาหลายแหง่  แต่ปญัหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้ก็ยงัคงมอียูอ่ยา่งต่อเนื่อง การ

เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของระบบการเรียน

การสอนทางไกลในประเทศไทยจึงจำาเป็นต้องดำาเนินการเพ่ือตอบสนองสังคม โดยเน้นให้ตรงกับความ

ต้องการใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ/ตลาดแรงงาน การพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวจึงต้องสอดคล้องกับ

การตอบสนองความตอ้งการของตลาดและสอดคลอ้งกบัทิศทางการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี และวาง

โครงสรา้งหลกัสตูรโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลไดอ้ย่างเหมาะสม และสามารถผลติบัณฑติท่ีมคีณุภาพ

เทียบเท่ากับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยเปิด เช่น มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราชสามารถทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย

ท่ัวไปในระบบปกติ โดยมหาวิทยาลัยเน้นการใช้สื่อการสอนในรูปแบบประสมท่ีมีประสิทธิภาพต่อ

การเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เอกสารการเรียนการสอนหรือตำารา สื่อโสตทัศน์ 
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รวมท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเลิร์นนิง (e-Learning) สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และกำาหนดให้มี 

การสมัมนาเสรมิ/สมัมนาเขม้ ณ ศนูย์บรกิารการศกึษาประจำาจงัหวัด ศนูย์บรกิารการศกึษาประจำาภมิูภาค

และศูนย์วิทยพัฒนา ตลอดจนการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัย 

กำาหนด

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยระบบการสอนทางไกลท่ีกล่าวมานี้ 

ในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อิสราเอล เนเธอร์แลนด์ และออสเตรเลีย 

สามารถทำาได้และได้รับผลอย่างดีมาแล้วเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศศรีลังกาได้ประสบ 

ความสำาเรจ็ในการเปิดสอนสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในระดบัปรญิญาโทดว้ยระบบการศกึษา

ทางไกล

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้พัฒนาหลักสูตรที่เป็น

พหุวิทยาการเพ่ือรองรับความต้องการของตลาดท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดย

เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ 

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

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และในปีการศึกษา 2554 ได้พัฒนาหลักสูตร

วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2554) นีข้ึ้น ซ่ึงหลกัสตูรท่ี

เปิดสอนมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชและสำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2554) 

ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเมื่อวันที่ 15 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

2. วัตถุประสงค์
2.1	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

   1) มีความรู้ความสามารถทางทฤษฎีและการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   2) มีความสามารถนำาความรูด้า้นเทคโนโลยีอตุสาหกรรมไปใช้ในการวิเคราะห์ แกปั้ญหา

และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายมิติอย่างลึกซึ้ง 

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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   3) มีความสามารถนำาองค์ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไปพัฒนางาน

ทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวมทั้งศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

   4) มีความเป็นผู้นำา มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ คุณธรรม 

จริยธรรม และมีจิตสำานึกในวิชาชีพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความรับผิดชอบทำางานร่วมกับ 

ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

   5) มีความสามารถในการสร้าง เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อีกท้ังสามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ

2.2	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

   1) ศกึษาคน้ควา้ปัญหาทางวิชาการเชิงลกึ/ข้ันสงู สามารถแกไ้ขปัญหาและใช้ทักษะตา่งๆ 

ที่ได้เรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้

   2) สามารถติดต่อส่ือสาร ทำางานร่วมกับผู้อ่ืน และแสดงออกซ่ึงภาวะผู้นำาในกลุ่มได้อย่าง

เหมาะสม

   3) มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

   4) มีความรบัผดิชอบอย่างเตม็ท่ีในการศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเอง และมีการพัฒนาทาง

วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน

ต่างๆ เป็นกรรมการท่ีปรึกษาประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือทำาหน้าท่ีพิจารณาเสนอ

ความเห็นเกีย่วกบัมาตรฐานการศกึษา การพัฒนาหลกัสตูรการสอน 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
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 6) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เลขานุการ

  (รองศาสตราจารย์วรัญญา  ปุณณวัฒน์)

 7) รองประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผู้ช่วยเลขานุการ 

  (อาจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์  เจียรบุตร)

4. คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเพื่อทำาหน้าที่พิจารณาดำาเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่น

ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1)  รองศาสตราจารย์วรัญญา  ปุณณวัฒน์ ประธานกรรมการ

 2)  รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์  ศรีประดิษฐ์ กรรมการ

 3)  รองศาสตราจารย์สุณี  ภู่สีม่วง กรรมการ

 4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ  กฤตพลวิมาน กรรมการ

 5)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วลีธรชีพสวัสดิ์ กรรมการ

 6)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร  ณ นครพนม กรรมการ

 7)  อาจารย์ภูมิ  เจือศิริภักดี กรรมการ

 8)  อาจารย์ ดร.พิมผกา  ประเสริฐศิลป์ เลขานุการ

 9)  หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผู้ช่วยเลขานุการ

5. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือทำาหนา้ท่ีดำาเนนิงานดา้นบัณฑติศกึษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการ

ดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ประธานกรรมการ

  (รองศาสตราจารย์วรัญญา  ปุณณวัฒน์)

 2) ผู้แทนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ  กฤตพลวิมาน) 

 3) ผู้แทนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์สุณี  ภู่สีม่วง)

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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 4) ผู้แทนคณะกรรมการประจำาสาขาวิชา กรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วลีธรชีพสวัสดิ์) 

 5) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา  กรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์  ร่มสายหยุด)

 6) ผู้ที่สาขาวิชามอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา กรรมการและเลขานุการ

  (อาจารย์ ดร.แววบุญ  แย้มแสงสังข์)

 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

ศรีสิทธิ์  เจยีรบุตร, อาจารย์ ดร.  วศ.บ., ส.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),

       Ph.D. (Engineering Science)

       University of Southampton

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, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วศ.บ., วศ.ม. (ไฟฟ้า), Ph.D. (Electronic  

   Engineering) University of Surrey

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

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

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

   สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล

วฤษาย์  ร่มสายหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

 มหาวิทยาลัยสยาม 

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

   Illinois Institute of Technology

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

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

   การพิมพ์), วท.ม. (เทคโนโลยีการบรรจุ) 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                     

ขจิตพรรณ  กฤตพลวิมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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 ดร. วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 

     Ph.D. (Information Systems and 

     Technology) Claremont Graduate University

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

วฤษาย์  ร่มสายหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

 มหาวิทยาลัยสยาม 

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

ศรีสิทธิ์  เจียรบุตร, อาจารย์ ดร. วศ.บ., ส.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),

 Ph.D. (Engineering Science) 

 University of Southampton

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

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

   Michigan State University

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

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 8.  คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา
พิฑูร  ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (ฟิสิกส์), Dt. lng. (Chemical  

       Engineering) Trondheim University

นอกจากนี ้มหาวทิยาลยัไดเ้ชญิคณาจารย์และผูท้รงคณุวุฒจิากสถาบันการศกึษาและหนว่ยงาน 

อ่ืนอีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุง ประมวลสาระและ 

แนวการศึกษาชุดวชิา ซ่ึงรายนามผูท้รงคุณวฒุเิหลา่นีมี้ปรากฏในประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา 

ท่ีท่านไดผ้ลติ/ปรบัปรงุ และเป็นอาจารย์สมัมนาเสรมิ สมัมนาเข้ม อาจารย์ท่ีปรกึษาวชิาการ ตลอดจนอาจารย์ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 9.   หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ 

9.1		 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

9.2		 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10. การรับรองหลักสูตร
สำานักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แล้ว โดยอาจบรรจุเข้ารับ 

ราชการเป็นขา้ราชการพลเรอืนสามัญในตำาแหนง่ท่ี ก.พ. กำาหนดว่าคณุวุฒดิงักลา่วเป็นคณุสมบัตเิฉพาะ

สำาหรับตำาแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ 

หมายเหตุ	 * ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

   http://www.stou.ac.th/thai/gard_stdy/Masters/

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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11. ประเภทของนักศึกษา
    นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

11.1 นกัศกึษาสามัญ หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลยัรบัเข้าเป็นนกัศึกษาโดยสมบูรณต์าม 

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

11.2 นกัศกึษาทดลองเรยีน หมายความวา่ บุคคลท่ีมหาวทิยาลยัรบัเข้าเป็นนกัศกึษาตามเงือ่นไข 

ของแตล่ะสาขาวชิา ซ่ึงเมือ่ผ่านการประเมินผลหรอืครบเงือ่นไขของแต่ละสาขาวิชาแลว้ จงึจะรบัเข้าเป็น

นักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ

ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร

12. คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
12.1 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจาก

วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

		 	 หลกัสตูร	แผน	ก	แบบ	ก	2 นกัศกึษาตอ้งลงทะเบียนเรยีนและสอบผา่นชุดวิชาไมน่อ้ยกว่า  

24 หน่วยกิต ตามที่หลักสูตรกำาหนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

หรือเทียบเท่า แล้วทำาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต พร้อมท้ังสอบผ่านการสอบปกป้อง 

วิทยานิพนธ์ และผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ 

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำาหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำาเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนำาเสนอฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และ

ในภาคการศกึษาสดุท้ายกอ่นสำาเรจ็การศกึษา นกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบียนเพ่ือเข้ารบัการอบรมเข้มเสรมิ

ประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

		 	 หลักสูตร	 แผน	 ข นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาไม่น้อยกว่า 30 

หน่วยกิต ตามที่หลักสูตรกำาหนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตำ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน

หรือเทียบเท่า และทำาการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต พร้อมท้ังสอบผ่านการสอบ 

ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 

ท้ังนี้ บางหลักสูตรอาจกำาหนดให้ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย 

ดำาเนนิการให้ผลงานหรอืสว่นหนึง่ของผลงานการศึกษาคน้คว้าอิสระได้รบัการยอมรบัให้ตพิีมพ์ในวารสาร

หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) และใน

ภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการอบรมเข้มเสริม

ประสบการณ์มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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12.2 การลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาพิจารณาจากโครงสร้างของ 

หลักสูตรและแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาท่ีระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับนี้ ประกอบกับ 

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาและตารางสอบไล่ท่ีระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนเรียนแต่ละปีการศึกษา 

ทั้งนี้ ชุดวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน

12.3 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากสื่อการสอนทางไกล 

ท่ีมหาวทิยาลยัจดัให้แลว้ นักศึกษาจะต้องศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเตมิ จดัทำารายงานและสง่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

เข้าร่วมสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม และสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ี

มหาวิทยาลัยกำาหนด

12.4 หากนกัศกึษามีปัญหาเกีย่วกบัเนือ้หาในประมวลสาระ แนวการศกึษาชุดวิชา สือ่การสอน 

ต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำาปรึกษาท่ีสาขาวิชาฯ 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://scitech.stou.ac.th/page/home.aspx

12.5 หากนกัศกึษามีปัญหาเกีย่วกบัการลงทะเบยีนเรยีน การโอนชุดวิชา การเพ่ิม/ถอนชุดวิชา 

การเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ - ชื่อสกุล การเปลี่ยนที่อยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพักการ

ศึกษา การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา การขอรับใบรายงาน

ผลการศกึษา รวมท้ังการรอ้งเรยีนเรือ่งอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วกบักจิกรรมการศกึษาในเรือ่งการสมัครเป็นนกัศกึษา 

การลงทะเบียนเรียน และการสอบ สามารถขอคำาปรึกษาท่ีสำานักบัณฑิตศึกษาได้ 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/thai/grad_stdy/Masters/

  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) สำาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ี 

สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม และ

สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำากว่า 2.50

3) มีประสบการณ์การทำางานที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี และ

4) มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด หรือ

5) เป็นผูท่ี้สภาวชิาการพิจารณาแลว้เห็นสมควรรบัเขา้ศกึษาไดโ้ดยไม่กระทบกระเทือนตอ่การ

รักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

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

  อาจรับเข้าศึกษาได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำางาน

 2. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 5) ต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอน 

  สถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำานั้นได้กระทำา 

  โดยมิได้มีเจตนากระทำาความผิดหรือกระทำาโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำา จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้  

  หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็น 

  นักศึกษา

 3. สำาหรบันกัศกึษาท่ีไมมี่ความรูด้า้นอุตสาหกรรม สาขาวชิาฯ อาจพิจารณาให้ศกึษาชดุวชิา/อบรมเพ่ิมเตมิตามท่ี 

  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**

   เป็นการอบรมเขม้ท่ีเนน้การฝกึปฏบัิตเิพ่ือเสรมิสรา้งประสบการณ ์โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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* 

    เป็นการอบรมเขม้ท่ีเนน้การฝกึปฏบัิตเิพ่ือเสรมิสรา้งประสบการณ ์โดยมกีารประเมินผล

    การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

 

หมายเหตุ  * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา 

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 97700  การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม

  -----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  97703  ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั้งยืน

  97704  เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร

ปีที่	1	 ภาคปลาย 97701  สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  -----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  97702  การออกแบบเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ

  97705  การออกแบบวัสดุใหม่และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

ปีที่	2	 ภาคต้น	 97798  วิทยานิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย	 97798  วิทยานิพนธ์

  97799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แผน	ข

ปีที่	1	 ภาคต้น 97700  การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม

  -----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  97703  ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั้งยืน

  97704  เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร

ปีที่	1	 ภาคปลาย 97701  สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  -----   ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  97702  การออกแบบเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ

  97705  การออกแบบวัสดุใหม่และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

ปีที่	2	 ภาคต้น 97797  การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  -----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  97703  ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั้งยืน

  97704  เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร

ปีที่	2	 ภาคปลาย 97799  การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   

   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม



รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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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) สำาเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย

รับรอง

2) มีประสบการณ์การทำางานภายหลังจากสำาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี

3) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้  

4) ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 1)-3) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

หรอืเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัเนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี หากการ 

กระทำานั้นไดก้ระทำาโดยมิได้มเีจตนากระทำาความผิด หรือกระทำาโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำา

จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วัน

ประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน	ก	แบบ	ก	2

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 	 	 ชุดวิชา															หน่วยกิต	

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ                          4                        24  

 ข. วิทยานิพนธ์                  12  

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต           ไม่นับหน่วยกิต  

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต	 

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

  บังคับ	3	ชุดวิชา

  99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

  99708 ระเบียบวิธีวิจัยและเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบ

   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  99709 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์

  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  99705 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์    

  99710 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์

  99711 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำาหรับธุรกิจ

 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  99798 วิทยานิพนธ์

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  99799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**

   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 
    
หมายเหตุ      *  โครงสรา้งและรายละเอียดของหลกัสตูรอาจมีการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงได ้ท้ังนี ้ขอให้นกัศกึษาตดิตามขา่วจาก 

   เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

             ** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แผน	ข

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 	 	 ชุดวิชา		 	 หน่วยกิต	

  ก.  หมวดวิชาเฉพาะ       5                      30

  ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ                     1                          6

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

	 	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร		

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)			

  บังคับ	4	ชุดวิชา

  99703   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

  99708 ระเบียบวิธีวิจัยและเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบ

   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  99709 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ 

  99710 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์

  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  99705 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์        

  99711 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำาหรับธุรกิจ

 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)			

  99797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  99799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร*

    เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

    การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ  * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น	 99708 ระเบียบวิธีวิจัยและเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบ

   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        

  99709 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์

ปีที่	1	 ภาคปลาย 99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

  ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  99705 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์

  99710 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์

  99711 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำาหรับธุรกิจ

ปีที่	2	 ภาคต้น 99798 วิทยานิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 99798 วิทยานิพนธ์ 

  99799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผน	ข 

 ปีที่	1	 ภาคต้น 99708 ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ

    ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   99709 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์

 ปีที่	1	 ภาคปลาย 99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

  ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  99705 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

   99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์

   99711 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำาหรับธุรกิจ

 ปีที่	2	 ภาคต้น 99710 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์

   99797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ปีที่	2	 ภาคปลาย 99799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

รหัสชุดวิชา

5	หลัก

รหัสชุดวิชา

8	หลัก
ภาคต้น ภาคปลาย

97700 51112001 การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม 

97701 51112002 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

97702 51113001 การออกแบบเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ 

97703 51113002 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน  

97704 51113003 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร  

97705 51113004 การออกแบบวัสดุใหม่และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 

97797 51114002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  

97798 51114001 วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  

97799 51115001 การอบรมเข้มเสรมิประสบการณม์หาบัณฑติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

99703 51133003 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 

99705 51133005 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

99707 51133007 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ 

99708 51133008 ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   



99709 51133009 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ 

99710 51133010 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์ 

99711 51133011 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำาหรับธุรกิจ 

99797 51134002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  

99798 51134001 วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  

99799 51135001 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



หมายเหตุ   ข้อมูลการเปิดสอนชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รายชื่อชุดวิชา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รายละเอียดชุดวิชา

97700	 การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม	 (6	หน่วยกิต)

 Manufacturing System Management and Improvement 

 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดการระบบการผลิตอุตสาหกรรม

 2.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม

 3.  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์เทคโนโลยีสะอาดและการผลิตแบบย่ังยืนในการจัดการ 

  ระบบการผลิตอุตสาหกรรม 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 ประเภทของระบบการผลิต การวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต โซ่อุปทานและการ

จัดการระบบลอจิสติกส์ การตัดสินใจในการเลือกซื้อหรือผลิต การตัดสินใจด้านการผลิตและการจัดสรร

กำาลังการผลิต การจัดการความสูญเปล่าในระบบการผลิต การจัดการความผันแปรในระบบการผลิต  

ข้ันตอนการแกไ้ขปัญหาดา้นการผลติ การพัฒนาระบบการผลติโดยวิธกีารเพ่ิมผลติภาพการผลติ การใช้

เทคโนโลยีสะอาดในการผลิต การสร้างแผนผังสมดุลมวลและพลังงาน การประเมินค่าใช้จ่ายตลอดอายุ

ผลติภณัฑ ์การจดัการพลงังานในโรงงาน การผลติแบบย่ังยนื การศกึษาและวิเคราะห์ปัญหาทางการผลติ 

อุตสาหกรรม รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม

97701	 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 (6	หน่วยกิต)

 Statistics and Research Methods in Industrial Technology 

 วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับสถิติและระเบียบวิธีวิจัยด้าน 

  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 2.  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ ประสบการณ์ในการวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 3.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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 คำาอธิบายชุดวิชา 

 ความรู้ทางระเบียบวิธีวิจัย สถิติ สถิติวิเคราะห์พาราเมตริกและนันพาราเมตริก รูปแบบของ

การวิจัย ข้ันตอนการวิจัยการกำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเตรียมเครื่องมือในการวิจัย การ

ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล การควบคุมความผิดพลาดของข้อมูล การเลือกสถิติ

สำาหรบัวเิคราะห์ข้อมูล การสรา้งตารางจำาลองวิเคราะห์ข้อมลู กระบวนวิธวิีจัยดา้นเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

การจัดทำาโครงร่างการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหลักการวิเคราะห์วิจารณ์งานวิจัย

97702	 การออกแบบเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ	 (6	หน่วยกิต)

 Machine Design and Automation System 

 วัตถุประสงค์	

 1.  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และเลือกใช้เครื่องจักรกลในการผลิต 

  อุตสาหกรรม

 2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และเลือกใช้ระบบอัตโนมัติในการผลิต 

  อุตสาหกรรม 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 การวเิคราะห์ความตอ้งการในระบบการผลติ อตัราการผลติ หนา้ท่ีการทำางานและคณุลกัษณะ

เฉพาะของเครือ่งจกัรกลการผลติ การออกแบบแนวคดิการทำางานเครือ่งจกัร การวิเคราะห์ทางเลอืกการ

ออกแบบท่ีเป็นไปได ้การออกแบบรายละเอียดเครือ่งจกัรกล การเลอืกสว่นประกอบเครือ่งจกัร และการ

ออกแบบชิน้สว่นเครือ่งจกัรกล การออกแบบเพ่ือความงา่ยต่อการบำารงุรกัษา การออกแบบระบบอตัโนมัติ

และการควบคมุเครือ่งจกัรกลอัตโนมัต ิระบบหุ่นยนตท์างการผลติ ระบบวัดคมุการผลติอตุสาหกรรม การ

ประกอบและการทดสอบการทำางานเครือ่งจกัรกลการผลติ รวมถงึการออกคณุลกัษณะเครือ่งจกัรและการ

ตรวจรับเครื่องจักรกลการผลิต  

97703	 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน	 (6	หน่วยกิต)

 Sustainable Packaging Production System 

 วัตถุประสงค์	

 1.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์

 2.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้วัสดุสำาหรับบรรจุภัณฑ์ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า

 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 คำาอธิบายชุดวิชา 

 เทคโนโลยีการผลติวสัด ุการดัดแปรวัสดเุพ่ือการผลติบรรจุภณัฑอ์ย่างยัง่ยืน ปัจจยัท่ีมีผลตอ่

การเลอืกใชว้สัดบุรรจภุณัฑ์รวมถงึกลไกการซึมผา่นไดข้องกา๊ซและของเหลว การวิเคราะห์แนวความคดิ

ทางการตลาดและจติวทิยาของผูบ้รโิภคเพ่ือสรา้งโอกาสในการออกแบบบรรจภุณัฑอ์ย่างย่ังยืน ครอบคลมุ

ด้านการยศาสตร ์(เออร์โกโนมิกส)์ การออกแบบยูนเิวอรซั์สครอบคลมุผูบ้รโิภคหลายกลุม่รวมท้ังผูส้งูวัย 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้แนวความคิดตลอดวัฏจักรชีวิตและการประเมินวัฏจักรชีวิตเป็นแนวทาง

เทคโนโลยกีารผลติสิง่พิมพ์บรรจภุณัฑ์และสายการผลติ เทคโนโลยีสะอาด ระบบนเิวศอุตสาหกรรม การ

ควบคมุการผลติ การเพ่ิมประสทิธผิลและประสทิธภิาพตลอดโซ่อุปทาน เทคโนโลยกีารสบืย้อนกลบั ปัจจยั

ท่ีมีผลตอ่คณุภาพของบรรจภุณัฑ์ในระบบการกระจายสนิคา้ พลศาสตรก์ารบรรจ ุความสมัพันธร์ะหว่าง

เทคโนโลยีการผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์กับการบรรจุ  

97704	 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร	 (6	หน่วยกิต)

 Technology and Quality System in Food Industry  

 วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและข้อกำาหนดเกี่ยวกับ 

  เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร

 2.  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ใน 

  อุตสาหกรรมอาหาร

 3.  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์หลักการและมาตรฐานการจัดการคุณภาพ สุขลักษณะ 

  และความปลอดภัยของอาหารในอุตสาหกรรม 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพ่ือการพัฒนางาน 

ทางอุตสาหกรรมอาหาร ครอบคลุมถึงกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การบรรจุ 

และการกระจายสินค้า โดยเน้นการประยุกต์ด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ สุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร ครอบคลุมถึงเรื่องของหลักการ

นานาชาตท่ีิเกีย่วข้องและการประยุกตม์าตรฐานการจดัการนานาชาตท่ีิเกีย่วกบัคณุภาพ สขุลกัษณะและ

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการอาหาร  

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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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 ระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตวัสดุอุตสาหกรรมท่ี

เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม วฏัจกัรชีวติของวสัดอุุตสาหกรรม เทคโนโลยีการออกแบบวัสดใุหม่ กระบวนการ

ผลิตวัสดุใหม่ ระบบการจัดการซากวัสดุอุตสาหกรรม บูรณาการการออกแบบและประยุกต์วัสดุ

อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน   

97797	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)	 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Industrial	Technology)

 วัตถุประสงค์	

 1.  เพ่ือให้นกัศกึษามีทักษะและประสบการณ์ในการแสวงหาความรูด้ว้ยกระบวนการศกึษาจาก 

  ชุดวิชาต่างๆ ในหลักสูตรและแหล่งประโยชน์อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  มาใช้

 2.  เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถศกึษาวิจยัปญัหาทางดา้นเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและ/หรอืหัวข้อ 

  ที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษและเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 การเลอืกปัญหาสำาหรบัการวิเคราะห์หรอืวิจยัดา้นเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเขียนโครงการ

ค้นคว้าอิสระ การเสนอโครงการค้นคว้าอิสระ การวิเคราะห์วรรณกรรมหรือเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง 

ท่ีจะทำาการวเิคราะห์ การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูล การสรปุผล และการเขียน 

รายงานการค้นคว้าอิสระ   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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97798	 วิทยานิพนธ์	(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Industrial	Technology)	

 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา 

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้

 2. สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์ได้  

 3. สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้ 

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้

 6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

 7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

 8. สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 10.  สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ 

คำาอธิบายชุดวิชา

การเลอืกปัญหาการวจิยั การสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การออกแบบการวิจยั

การเขียนและเสนอโครงการวิทยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมือเพ่ือการวิจัยสำาหรบัวิทยานพินธท้ั์งการวิจัย

เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำาเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การนำาเสนอและ

สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการ

เผยแพร่

97799	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 (6	หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Industrial Technology 

 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ

 2. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ

 3. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำาในวิชาชีพ

 4. เพื่อส่งเสริมทักษะในการแก้ไขปัญหาและการทำางานเป็นทีม

 5. เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ 

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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 คำาอธิบายชุดวิชา 

 การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การพัฒนาตนเองให้

มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมสำาหรับการเป็นผู้นำาทางวิชาการในวิชาชีพ การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ การ

พัฒนาทักษะในการแก้ไขและการทำางานเป็นทีม การเสริมสร้างและเพ่ิมพูนคุณธรรม จริยธรรม และ 

จรรยาวิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เหมาะสม  

99703	 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์	 							(6	หน่วยกิต)

 Strategic Information and Communication Technology Management 

 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือให้ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ และทฤษฎดีา้นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

 2. เพ่ือให้มีความสามารถประยุกต์ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  เชิงกลยุทธ์ได้ 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 วิสัยทัศน์ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรอบแนวคิดและหลักการ

การนำามาใช้ในองค์การ สถาปัตยกรรมองค์กร กระบวนการด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารในองค์การ องค์การวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง การจัดการและตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดหาและการพัฒนา การประเมินผลตอบแทนของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขัน การจัดการทรัพยากรในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร ด้านงบประมาณและการเงิน ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี  

งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย งานบริการส่วนหน้า งานบริการฉุกเฉิน 

การจัดการการเปลี่ยนแปลง และปัญหา การจัดการความเสี่ยงและความม่ันคง การจัดการระดับการ

ให้บริการ รวมท้ังการประยุกต์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเชิงกลยุทธ์ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน กรอบทางด้านจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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99705	 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 (6	หน่วยกิต)

 Information and Communication Technology Security 

 วัตถุประสงค์	

 1.  เพ่ือให้มีความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภัย 

   เครือข่ายคอมพิวเตอร์

 2.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่าย 

   คอมพิวเตอร์

 3.  เพ่ือให้สามารถนำาความรู้ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยและการบริหารจัดการ 

   เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปสู่การปฏิบัติได้

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ภัยคุกคามและช่องโหว่ต่างๆ ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการเกี่ยวกับการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีการรักษาความม่ันคงปลอดภัย นโยบายการจัดการความปลอดภัย  

วิธี มาตรฐานท่ีใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยท่ีเป็นท่ียอมรับ ประเด็นกฎหมายและจริยธรรม 

เกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

และโครงสรา้งพ้ืนฐาน เทคโนโลยีและเครือ่งมือสำาหรบับรหิารจัดการเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์การมอนเิตอร ์

บันทึก และวิเคราะห์การจราจรระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และกรณีศึกษา

99707	 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์	 (6	หน่วยกิต)

 Geographic Information System and Applications 

 วัตถุประสงค์	

 1.  เพ่ือให้มีความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎีเกีย่วกบัระบบสารสนเทศภมูศิาสตรแ์ละ 

  การประยุกต์

 2. เพ่ือให้สามารถนำาความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ไปสู่ 

  การปฏิบัติได้ 

 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ องค์ประกอบ 

ลกัษณะข้อมูล ประเภท และขัน้ตอนวธิีในการนำาเข้า แกไ้ข และวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพ้ืนท่ี เทคนคิพ้ืนฐาน 

สำาหรับการสร้างแผนที่ดิจิทัล เทคโนโลยีและเครื่องมือในการพัฒนา การจัดการ และการประยุกต์ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและสนับสนุนการตัดสินใจ รวมท้ังกรณีศึกษาของระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านต่างๆ

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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99708	 ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ		 	 	 (6		หนว่ยกติ)

	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					

 Research Methodology and Tools in System Development for 

 Information and Communication Technology

	 วัตถุประสงค์	

 1.  เพ่ือให้มีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระเบียบวิธวิีจยัและเครือ่งมือในการพัฒนาระบบดา้น 

   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 2.  เพ่ือให้สามารถนำาความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้าน 

   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปประยุกต์สำาหรับเป็นแนวทางของวิทยานิพนธ์ 

   หรือหัวข้อโครงการวิจัยได้

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือกำาหนด

หัวข้องานวิจัยครอบคลุมเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมความต้องการ การวิเคราะห์ การออกแบบ การจัดทำา 

นโยบาย การจัดสร้างระบบ/แบบจำาลอง การประเมิน การบำารุงรักษาระบบสารสนเทศ เครื่องมือในการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ การวางแผนโครงการ การบริหารทรัพยากรโครงการ และ

กรณีศึกษางานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสรุป/อภิปรายผลการวิจัย การจัดทำา

รายงานเพ่ือนำาเสนอในการประชุมวชิาการและการเขียนบทความเพ่ือตพิีมพ์ในวารสารวิชาการ จรยิธรรม

และความรับผิดชอบของผู้วิจัยที่มีต่อตนเอง และสังคม

99709	 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์	 		 	 	 	 	 (6		หนว่ยกติ)

 Digital Business and Applications

	 วัตถุประสงค์	

 1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์

 2.  เพื่อให้สามารถนำาความรู้ด้านธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติได้

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดและหลกัการเกีย่วกบัธรุกจิดจิิทัลประกอบด้วย กลยุทธ ์แบบจำาลอง โครงสรา้งพ้ืนฐาน 

ท่ีรองรับธุรกิจดิจิทัล รูปแบบของธุรกิจดิจิทัล รวมท้ังผลิตภัณฑ์ดิจิทัล การออกแบบ การพัฒนา  

การจัดการ และการประยุกต์ธุรกิจดิจิทัล ระบบการทำาธุรกรรมแบบน่าเชื่อถือ ระบบชำาระเงิน การตลาด 

และการบรกิารผา่นสือ่ดจิทัิล การคา้ผา่นโมบาย สือ่สงัคมกบัธรุกจิดิจิทัล ความปลอดภัยในการทำาธุรกรรม 

เทคโนโลยีเครื่องมือ และนวัตกรรมสำาหรับธุรกิจดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการทำาธุรกรรม

ดิจิทัลและกรณีศึกษา   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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99710	 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์		 	 			 	 (6	หนว่ยกติ)

 Mobile Wireless Technology and Application

	 วัตถุประสงค์	

 1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สาย

 2.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์เทคโนโลยีเคลื่อนท่ีไร้สายสำาหรับการ 

   บริการดิจิทัล

 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลักการและทฤษฎีของเทคโนโลยีเคลื่อนท่ีไร้สาย เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนท่ีไร้สาย 

ระยะสั้น เทคโนโลยีการสื่อสารแบนด์กว้าง การทำางานของระบบเคลื่อนที่ไร้สายประเภทต่างๆ ภาพรวม 

ของระบบเคลื่อนท่ีไร้สายในอนาคตสำาหรับบริการเสียง วีดิทัศน์ ข้อมูล และสื่อประสม การจัดกลุ่ม  

การจัดการระบบโครงข่ายเคลื่อนท่ีไร้สาย และการสนับสนุนทรัพยากร เทคโนโลยีประมวลผลเคลื่อนท่ี 

ไรส้าย ระบบการบรกิารดจิทัิลบนแพลตฟอรม์เคลือ่นท่ีไรส้าย การเขียนโปรแกรมเบือ้งตน้สำาหรบัอุปกรณ์

เคลื่อนที่ การเข้าถึงข้อมูลในระบบเคลื่อนที่ไร้สาย การประยุกต์ใช้และกรณีศึกษา 

99711	 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำาหรับธุรกิจ		 	 	 	 (6		หนว่ยกิต)

 Big Data Analytics for Business

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

  สำาหรับธุรกิจ 

 2.  เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำาหรับธุรกิจได้

 คำาอธิบายชุดวิชา

 พ้ืนฐาน หลักการ และแนวคิดของข้อมูลขนาดใหญ่ การจำาแนกประเภทของข้อมูลขนาดใหญ่ 

การคำานวณแบบกระจาย เทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์เหมือง

ข้อความขนาดใหญ่ ทฤษฎีการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม เครื่องมือสำาหรับวิเคราะห์เครือข่ายสังคม  

รวมทั้งกรณีศึกษาสำาหรับการประยุกต์ทางธุรกิจ

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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99797	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	 	 (6		หนว่ยกติ)

 Independent	Study	(Information	and	Communication	Technology)

	 วัตถุประสงค์	

 เพ่ือให้สามารถศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหัวข้อท่ี 

สนใจ 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 การเลอืกปัญหาสำาหรบัการศกึษาคน้คว้าหรอืวิจยั การเขียนโครงการ การเสนอโครงการ การ

วเิคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การเกบ็รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมลู การเสนอรายงานผลการศกึษา 

ค้นคว้าหรือวิจัย  

99798	 วิทยานิพนธ์	(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)				 	 						(12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Information	and	Communication	Technology)

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1.  สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้

 2.  สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์ได้  

 3.  สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้ 

 4.  มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

 5.  สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้

 6.  สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

 7.  สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

 8.  สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 9.  สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 10.  สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ 

คำาอธิบายชุดวิชา

การเลอืกปัญหาการวจิยั การสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การออกแบบการวิจยั 

การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ท้ังการ

วิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำาเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การนำาเสนอ

และสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อ

การเผยแพร่

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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99799	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	 (6	หน่วยกิต)

	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 	 	

 Graduate Professional Experience in Information and Communication 

 Technology   

 วัตถุประสงค์	   

 1.  เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการถ่ายทอดโดยระบบการสอนทางไกล

 2.  เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำาในวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 3.  เพื่อให้สามารถทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 4.  เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 5.  เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ   

	 คำาอธิบายชุดวิชา   

 การวิเคราะห์ การจัดองค์การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาทักษะ 

การติดต่อสื่อสาร การแก้ปัญหา การจัดการ และการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การจัดการ การพัฒนาภาวะผู้นำาในวิชาชีพ การทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ    

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(เรียงตามตัวอักษร)

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 เชิงกลยุทธ์ 

Strategic Information and    
 Communication Technology   
 Management

99703

การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม Manufacturing System Management  
 and Improvement

97700

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำาหรับธุรกิจ Big Data Analytics for Business 99711

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

ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
 การสื่อสาร

Information and Communication
 Technology Security 

99705

เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์ 

 
 
เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรม   
    อาหาร

ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์

Mobile Wireless Technology and 

   Application
  
Technology and Quality System in 
 Food Industry

Digital Business and Applications

99710

97704

99709

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน Sustainable Packaging Production 
 System

97703

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ Geographic Information System and  
 Applications

99707

ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Research Methodology and Tools  

  in System Development for 

  Information and Communication 

  Technology 

99708

 

วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
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