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ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตร

า า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อน�าความรู้ความสามารถไปพัฒนาประเทศได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการเข้าไปรับใช้สังคม
กอปรกับปณิธานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึง่ ต้องการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กบั ประชาชน
ทัว่ ประเทศโดยมีการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
ออกสู่สังคมและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ทั้งนี้ ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2538 และหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2542 อย่างไร
ก็ตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตระหนักถึงความจ�าเป็นของการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นวิทยาการที่มีความส�าคัญในการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแขนงวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมซึ่งเป็นวิทยาการทีม่ ีความส�าคัญในการประยุกต์ใช้ผลของวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้พัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เปิดสอนครัง้ แรกในปีการศึกษา
2544 และแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2558 และแขนงวิชา
เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม โดยใช้เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 เพื่อรองรับความต้องการของ
ตลาดที่หลากหลายและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
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ความรเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีหน้าที่ผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
น�าความรู้ความสามารถไปพัฒนาประเทศได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยจะสามารถ
เข้าไปรับใช้สังคม กอปรกับปณิธานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งต้องการเปิดโอกาสทางการ
ศึกษาให้กับประชาชนทั่วประเทศ จึงได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกสู่
สังคมและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก การเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2538 และหลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต แขนงวิชา
เทคโนโลยีพณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 อย่างไรก็ตามสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังคงเห็นความจ�าเป็นของการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นวิทยาการที่มีความส�าคัญในการประยุกต์ ไอทีได้
อย่างมีประสิทธิภาพรวมทัง้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ซึง่ เป็น
วิทยาการที่มีความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก�าหนดไว้ในแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการเปิดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง แต่ปญั หาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้ก็ยงั คงมีอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง การ
เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของระบบการเรียน
การสอนทางไกลในประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการเพื่อตอบสนองสังคม โดยเน้นให้ตรงกับความ
ต้องการใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ/ตลาดแรงงาน การพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวจึงต้องสอดคล้องกับ
การตอบสนองความต้องการของตลาดและสอดคล้องกับทิศทางการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี และวาง
โครงสร้างหลักสูตรโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลได้อย่างเหมาะสม และสามารถผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เทียบเท่ากับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยเปิด เช่น มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชสามารถท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย
ทั่วไปในระบบปกติ โดยมหาวิทยาลัยเน้นการใช้ส่ือการสอนในรูปแบบประสมที่มีประสิทธิภาพต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เอกสารการเรียนการสอนหรือต�ารา สื่อโสตทัศน์
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รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเลิร์นนิง (e-Learning) สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และก�าหนดให้มี
การสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม ณ ศูนย์บริการการศึกษาประจ�าจังหวัด ศูนย์บริการการศึกษาประจ�าภูมภิ าค
และศูนย์วิทยพัฒนา ตลอดจนการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัย
ก�าหนด
การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ด้ ว ยระบบการสอนทางไกลที่ ก ล่ า วมานี้
ในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อิสราเอล เนเธอร์แลนด์ และออสเตรเลีย
สามารถท�าได้และได้รับผลอย่างดีมาแล้วเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศศรีลังกาได้ประสบ
ความส�าเร็จในการเปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาโทด้วยระบบการศึกษา
ทางไกล
ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้พัฒนาหลักสูตรที่
เป็นพหุวิทยาการ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่หลากหลายและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
โดยเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2552) และได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวในปี พ.ศ. 2554 เพื่อให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยเริ่มใช้กับนักศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2555 และ
ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2558) เพื่อใช้เปิดสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ในปี พ.ศ. 2560 ได้เปิดสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
โดยเริ่มใช้กับนักศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป และในปี พ.ศ. 2564 ได้ปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)” โดยเริ่มใช้
กับนักศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ซึ่งหลักสูตรที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เดิมชื่อ ส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) ได้พิจารณาอนุมัติ/ความสอดคล้องของหลักสูตรแล้ว ดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณา
ความสอดคล้องของหลักสูตรแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเมื่อวันที่
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
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2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทาง
วิศวกรรม มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตด้านเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม ให้มคี ณ
ุ ลักษณะ
ที่พึงประสงค์ดังนี้
1) มีความรู้ ความสามารถทางทฤษฎีและการวิจยั ทางด้านเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม
2) มีความสามารถน�าความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมไปใช้ในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ แก้ปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายมิติอย่างเป็นระบบ
3) มีความสามารถศึกษาค้นคว้า และน�าองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม
ไปพัฒนางานทางวิชาการและวิชาชีพ และสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม
รวมทั้งศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
4) มีความเป็นผู้น�า มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ คุณธรรม
จริยธรรม และมีจิตส�านึกในวิชาชีพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม มีความรับผิดชอบ
ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5) มีความสามารถในการสร้าง เผยแพร่ และประยุกต์ ใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมการผลิต อีกทั้งสามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.2 หลัก สูตรวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิช าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1) ศึกษาค้นคว้าปัญหาทางวิชาการเชิงลึก/ขัน้ สูง สามารถแก้ไขปัญหาและใช้ทกั ษะต่างๆ
ที่ได้เรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
2) สามารถติดต่อสือ่ สาร ท�างานร่วมกับผูอ้ น่ื และแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ า� ในกลุม่ ได้อย่าง
เหมาะสม
3) มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4) มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเอง และมีการพัฒนาทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นกรรมการที่ปรึกษาประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อท�าหน้าที่พิจารณาเสนอ
ความเห็นเกีย่ วกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและบริการทางวิชาการใน
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 นิลด�า
กรรมการ
6) ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขานุการ
(อาจารย์ ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน)
7) รองประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต โชติภาวริศ)

4. คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อท�าหน้าที่พิจารณาด�าเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) อาจารย์ ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน
ประธานกรรมการ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต โชติภาวริศ
รองประธานกรรมการ
3) รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร
กรรมการ
4) รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
กรรมการ
5) รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
กรรมการ
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
กรรมการ
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรมย์ คงเลิศ
กรรมการ
8) เลขานุการคณะกรรมการประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขานุการ
9) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางรุจาภา รวยนิรันดร)
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5. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ ท�าหน้าทีด่ า� เนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการ
ด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ
(อาจารย์ ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน)
2) ผู้แทนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน)
3) ผู้แทนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร)
4) ผู้แทนคณะกรรมการประจ�าสาขาวิชา
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ)
5) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน)
6) ผู้ที่สาขาวิชามอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด)
7) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยเลขานุการ
(นายมนตรี ชะฎาแก้ว)

6. คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทาง
วิศวกรรม
แววบุญ แย้มแสงสังข์, อาจารย์ ดร.
วท.บ., วท.ม. (เคมีประยุกต์),
Ph.D. (Environmental Technology)
The Joint Graduate School of Energy
and Environment
ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วศ.บ., ส.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
Ph.D. (Engineering Science)
University of Southampton
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สุภาวดี ธีรธรรมากร, รองศาสตราจารย์ ดร.

วท.บ., M.Sc. (Packaging),
วท.ด. (เทคโนโลยีทางภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6.2 หลัก สูตรวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิช าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วศ.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า),
Ph.D. (Electronic Engineering)
University of Surrey
ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ, รองศาสตราจารย์
วท.บ., พบ.ม. (คอมพิวเตอร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ณัฐเศรษฐ์ หมวดทองอ่อน, อาจารย์ ดร.
วศ.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย, อาจารย์ ดร.
วศ.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า),
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วรัญญา ปุณณวัฒน์, รองศาสตราจารย์ ดร.
บธ.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ), Ph.D. (Information System)
University of the West
วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วฤษาย์ ร่มสายหยุด, รองศาสตราจารย์ ดร.
มหาวิทยาลัยสยาม
ศรันย์ นาคถนอม, อาจารย์ ดร.
วท.บ., วศ.ม. (เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

7. คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา

กชกร ณ นครพนม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรณิการ์ ยิ้มนาค, อาจารย์
ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ศษ.บ., วท.ม. (วิทยาการคณนา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีการบรรจุ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า),
Ph.D. (Electronic Engineering)
University of Surrey
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จีรานุช บุดดีจีน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ฐากร พฤกษวันประสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ, รองศาสตราจารย์
ณัฐเศรษฐ์ หมวดทองอ่อน, อาจารย์ ดร.
เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย, อาจารย์ ดร.
ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์
ธนกฤต โชติภาวริศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ธันยธร ฟองสถิตย์กุล, อาจารย์
บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปิยพร นุรารักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผกามาศ ผจญแกล้ว, รองศาสตราจารย์
พิมผกา ประเสริฐศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
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วท.บ., วศ.ม. (การพัฒนางานอุตสาหกรรม),
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วท.บ., วบ.ม. (สถิติประยุกต์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วท.บ., พบ.ม. (คอมพิวเตอร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วศ.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า),
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บธ.บ., ค.บ., วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต
วศ.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ),
Ph.D. (Nanoscience and Technology)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ., M.Eng. (Industrial and Manufacturing
Engineering) Asian Institute of Technology
วท.บ., M.S. (Graphic Arts System),
วท.ด. (เทคโนโลยีทางภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ., M.Sc. (Electrical Engineering)
University of Massachusetts Lowell
วท.บ., M.Phil. (Printing Technology)
West Herts College
วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),
Ph.D. (Information Systems and
Technology) Claremont Graduate University
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ภิรมย์ คงเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภูมิ เจือศิริภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วรัญญา ปุณณวัฒน์, รองศาสตราจารย์ ดร.
วฤษาย์ ร่มสายหยุด, รองศาสตราจารย์ ดร.
แววบุญ แย้มแสงสังข์, อาจารย์ ดร.

ศรันย์ นาคถนอม, อาจารย์ ดร.

ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สิทธิชัย รัชยศโยธิน, อาจารย์ ดร.

สุภาวดี ธีรธรรมากร, รองศาสตราจารย์ ดร.

วศ.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
B.Eng., M.Sc. (Electromechanical
Engineering), M.Sc. (Manufacturing
Engineering and Management)
The University of Nottingham
บธ.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ), Ph.D. (Information System)
University of the West
วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยสยาม
วท.บ., วท.ม. (เคมีประยุกต์),
Ph.D. (Environmental Technology)
The Joint Graduate School of Energy
and Environment
วท.บ., วศ.ม. (เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล),
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.บ., ส.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
Ph.D. (Engineering Science)
University of Southampton
วศ.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),
M.Sc. (Mechanical and Manufacturing
Engineering), Ph.D. (Mechanical
Engineering) University of Manchester
วท.บ., M.Sc. (Packaging),
วท.ด. (เทคโนโลยีทางภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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วศ.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

8. คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา
ชูตระกูล ศิริไพบูลย์, อาจารย์

วศ.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณัฏฐพร พิมพายน, รองศาสตราจารย์
วท.บ., พบ.ม. (คอมพิวเตอร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อรวรรณ จิตตะกาญจน์, อาจารย์
วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
อื่นอีกเป็นจ�านวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุง ประมวลสาระและ
แนวการศึกษาชุดวิชา ซึง่ รายนามผูท้ รงคุณวุฒเิ หล่านีม้ ปี รากฏในประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา
ทีท่ า่ นได้ผลิต/ปรับปรุง และเป็นอาจารย์สมั มนาเสริม สัมมนาเข้ม อาจารย์ทปี่ รึกษาวิชาการ ตลอดจนอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

9. หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ
9.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม
9.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10. ประเภทของนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
10.1 นักศึกษาสามัญ หมายความว่า บุคคลทีม่ หาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
http://www.stou.ac.th/thai/gard_stdy/Masters/
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10.2 นักศึกษาทดลองเรียน หมายความว่า บุคคลทีม่ หาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามเงือ่ นไข
ของแต่ละสาขาวิชา ซึง่ เมือ่ ผ่านการประเมินผลหรือครบเงือ่ นไขของแต่ละสาขาวิชาแล้ว จึงจะรับเข้าเป็น
นักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ
ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร

11. คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา

11.1 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาไม่น้อย
กว่า 24 หน่วยกิต ตามที่หลักสูตรก�าหนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้ายโดยคณะกรรมการทีม่ หาวิทยาลัยแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจ
เข้ารับฟังได้ และผลงานหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติทมี่ คี ณุ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน�าเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมวิชาการโดยบทความทีน่ า� เสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รบั การตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนือ่ ง
จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนส�าเร็จการศึกษา
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
หลักสูตร แผน ข นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต ตามที่หลักสูตรก�าหนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานัน้ พร้อมทัง้ เสนอ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือ
ส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนส�าเร็จการศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนเพือ่ เข้ารับการอบรมเข้มเสริม
ประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
11.2 การลงทะเบี ย นเรี ย นแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาให้ นั ก ศึ ก ษาพิ จารณาจากโครงสร้ า งของ
หลักสูตรและแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบุไว้ ในเอกสารหลักสูตรฉบับนี้ ประกอบกับ
แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาและตารางสอบไล่ที่ระบุไว้ ในคู่มือลงทะเบียนเรียนแต่ละปีการศึกษา
ทั้งนี้ ชุดวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน
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11.3 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากสื่อการสอนทางไกล
ทีม่ หาวิทยาลัยจัดให้แล้ว นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติม จัดท�ารายงานและส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
เข้าร่วมสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม และสอบไล่ประจ�าภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยก�าหนด
11.4 หากนักศึกษามีปญั หาเกีย่ วกับเนือ้ หาในประมวลสาระ แนวการศึกษาชุดวิชา สือ่ การสอน
ต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอค�าปรึกษาที่สาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์
โทรสาร e-Mail หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้
ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลบางพูด
อ�าเภอปากเกร็ด 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
11.5 หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การโอนชุดวิชา การเพิ่ม/ถอนชุดวิชา
การเปลี่ยนค�าน�าหน้าชื่อ - ชื่อสกุล การเปลี่ยนที่อยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพัก
การศึกษา การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา การขอรับใบรายงาน
ผลการศึกษา รวมทั้งการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาในเรื่องการสมัครเป็นนักศึกษา
การลงทะเบียนเรียน และการสอบ สามารถขอค�าปรึกษาที่ส�านักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย
โทรศัพท์ โทรสาร e-Mail หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้
ส�านักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ปณ. 55 ที่ท�าการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
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/

รายละเอียดของหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

าศาสตร ล

ล

หลักสตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม)
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม)
Master of Science (Engineering Management Technology)
M.Sc. (Engineering Management Technology)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม
วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม การจัดการการผลิต การจัดการเทคโนโลยี และสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2) มีประสบการณ์การท�างานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
3) มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
หมายเหตุ 1. ผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1) - 2) และ 3) มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป
2. ส�าหรับนักศึกษาที่ไม่มีความรู้ด้านอุตสาหกรรม สาขาวิชาฯ อาจพิจารณาให้ศึกษาชุดวิชา/อบรม เพิ่มเติม
ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

หลักสูตร
า

สา า า

าศาสตร หาบัณฑิต
ล การ ั การ า ศ กรร
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าศาสตร หาบัณฑิต
ล การ ั การ า ศ กรร
หลักสูตร
า

16
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน ก แบบ ก 2
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
4
ข. วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต
24
12
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

บังคับ 2 ชุดวิชา
97701 การวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม
97706 การจัดการทางวิศวกรรมและการพัฒนากระบวนการ
และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
97702 ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเครื่องจักรกลอัจฉริยะ
97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
97704 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร
97705 เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุ
97707 การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตที่ยั่งยืน
97708 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางวิศวกรรม
ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
97798 วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
97799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีการจัดการ
ทางวิศวกรรม**
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม
หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

แผน ข
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

าศาสตร ล

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ล

หน่วยกิต
30
6
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

บังคับ 2 ชุดวิชา
97701 การวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม
97706 การจัดการทางวิศวกรรมและการพัฒนากระบวนการ
และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
97702 ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเครื่องจักรกลอัจฉริยะ
97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
97704 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร
97705 เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุ
97707 การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตที่ยั่งยืน
97708 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางวิศวกรรม
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
97797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
97799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีการจัดการ
ทางวิศวกรรม*

เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตร
า

สา า า

าศาสตร หาบัณฑิต
ล การ ั การ า ศ กรร
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าศาสตร หาบัณฑิต
ล การ ั การ า ศ กรร
หลักสูตร
า

18
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคต้น 97706
-----97702
97703
97708
ปีที่ 1 ภาคปลาย 97701
-----97704
97705
97707
ปีที่ 2 ภาคต้น 97798
ปีที่ 2 ภาคปลาย 97798
97799
แผน ข
ปีที่ 1 ภาคต้น

97706
-----97702
97703
97708

การจัดการทางวิศวกรรมและการพัฒนากระบวนการ
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเครื่องจักรกลอัจฉริยะ
ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางวิศวกรรม
การวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร
เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุ
การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตที่ยั่งยืน
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยี
การจัดการทางวิศวกรรม
การจัดการทางวิศวกรรมและการพัฒนากระบวนการ
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเครื่องจักรกลอัจฉริยะ
ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางวิศวกรรม

ปีที่ 1 ภาคปลาย 97701
-----97704
97705
97707
ปีที่ 2 ภาคต้น 97797
-----97702
97703
97708
ปีที่ 2 ภาคปลาย 97799

าศาสตร ล

การวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร
เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุ
การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตที่ยั่งยืน
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเครื่องจักรกลอัจฉริยะ
ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางวิศวกรรม
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการ
ทางวิศวกรรม

ล

หลักสูตร
า

สา า า

าศาสตร หาบัณฑิต
ล การ ั การ า ศ กรร
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รายละเอียดของหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

23
สา า า

าศาสตร ล

ล

หลักสตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
Master of Science (Information and Communication
Technology)
M.Sc. (Information and Communication Technology)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) ส�าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง
2) มีประสบการณ์การท�างานภายหลังจากส�าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
4) ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 1)-3) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนือ่ งจากความประพฤติเสือ่ มเสีย หากการ
กระท�านั้นได้กระท�าโดยมิได้มเี จตนากระท�าความผิด หรือกระท�าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท�า
จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นก�าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วัน
ประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

หลักสูตร
า

I

าศาสตร หาบัณฑิต
ล สารส ศ ล การส สาร

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

หลักสูตร
า

าศาสตร หาบัณฑิต
ล สารส ศ ล การส สาร

แผน ก แบบ ก 2
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ชุดวิชา

หน่วยกิต

4

24
12
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
บังคับ 3 ชุดวิชา
99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
99708 ระเบียบวิธวี จิ ยั และเครือ่ งมือในการพัฒนาระบบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
99709 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
99705 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์
99710 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์
99711 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ส�าหรับธุรกิจ
ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
99798 วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
99799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั เิ พือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม
หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ ขอให้นกั ศึกษาติดตามข่าวจาก
เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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หน่วยกิต
30
6
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
บังคับ 4 ชุดวิชา
99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
99708 ระเบียบวิธวี จิ ยั และเครือ่ งมือในการพัฒนาระบบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
99709 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์
99710 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
99705 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์
99711 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ส�าหรับธุรกิจ
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
99797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
99799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร*
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตร
า

(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

าศาสตร หาบัณฑิต
ล สารส ศ ล การส สาร

แผน ข
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคต้น

หลักสูตร
า

าศาสตร หาบัณฑิต
ล สารส ศ ล การส สาร

99708 ระเบียบวิธวี จิ ยั และเครือ่ งมือในการพัฒนาระบบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
99709 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์
ปีที่ 1 ภาคปลาย 99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
99705 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์
99710 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์*
99711 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ส�าหรับธุรกิจ
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 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ส�าหรับธุรกิจ
ปีที่ 2 ภาคต้น 99710 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์
99797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ปีที่ 2 ภาคปลาย 99799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคต้น
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แนวทางการเ ดสอนชดวิชา นแตละ าค
รหัสชุดวิชา

รายชื่อชุดวิชา

97701
97702
97703
97704
97705
97706
97707
97708
97797

การวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม
ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเครื่องจักรกลอัจฉริยะ
ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร
เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุ
การจัดการทางวิศวกรรมและการพัฒนากระบวนการ
การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตที่ยั่งยืน
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางวิศวกรรม
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม)*

97798
97799
99703
99705
99707
99708
99709
99710
99711
99797
99798
99799
หมายเหตุ

ภาคต้น ภาคปลาย












วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม)*
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยี
การจัดการทางวิศวกรรม
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์
ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์
เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ส�าหรับธุรกิจ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)*









วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)*
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
















ข้อมูลการเปิดสอนชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
* การใส่ชื่อในวงเล็บหลังชุดวิชาเพื่อการสืบค้น/ความเข้าใจว่าชุดวิชานั้นๆ อยู่ในหลักสูตรใดเท่านั้น
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รายละเอียดของชดวิชา
97701 การวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม
Research, Development and Innovation
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับสถิติ ระเบียบวิธีวิจัย และ
กระบวนการสร้างนวัตกรรม
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถน�าความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือวิจัยมาใช้ในการ
วางแผน และออกแบบวิธีการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้ทางระเบียบวิธีวิจัย สถิติวิเคราะห์ รูปแบบของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การ
ก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเตรียมเครื่องมือในการวิจัย การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การรวบรวมข้อมูล การควบคุมความผิดพลาดของข้อมูล การเลือกสถิติส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูล
การออกแบบการทดลอง กระบวนวิธีวิจัย การจัดท�าโครงร่างการวิจัยทางด้านวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และหลักการวิเคราะห์วิจารณ์งานวิจัย วิธีการสร้างนวัตกรรม รูปแบบ
องค์กรนวัตกรรม แนวคิดนวัตกรรมแบบประหยัด การจัดการความเสี่ยงในการวิจัย การสร้างประโยชน์
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม

97702 ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเครื่องจักรกลอัจฉริยะ
Smart Manufacturing and Intelligence Machine

(6 หน่วยกิต)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบ และแนวคิดของระบบการผลิตที่
ชาญฉลาดและเครื่องจักรกลอัจฉริยะ
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ เลือกใช้ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเครื่องจักรกล
อัจฉริยะ
คำาอธิบายชุดวิชา
การวิเคราะห์ความต้องการในระบบการผลิต ระบบวัดคุมการผลิตอุตสาหกรรม ระบบหุน่ ยนต์
ทางการผลิต แนวคิดการออกแบบระบบการผลิตที่ชาญฉลาด การออกแบบเพื่อความง่ายต่อการบ�ารุง
รักษา การออกแบบระบบอัตโนมัติและการควบคุมเครื่องจักรกลอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ ในระบบ
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การผลิต อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในงานอุตสาหกรรม การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนระบบ
การผลิตที่ทันสมัยต่อผลลัพธ์ที่กลับคืนมา รวมทั้งการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย

97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
Sustainable Packaging Production System
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์
2. เพือ่ ให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้วัสดุส�าหรับบรรจุภัณฑ์ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า
3. เพือ่ ให้นักศึกษาสามารถบูรณาการระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน

คำาอธิบายชุดวิชา
เทคโนโลยีการผลิตวัสดุ การดัดแปรวัสดุเพือ่ การผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างยัง่ ยืน ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
การเลือกใช้วสั ดุบรรจุภณ
ั ฑ์รวมถึงกลไกการซึมผ่านได้ของก๊าซและของเหลว การวิเคราะห์แนวความคิด
ทางการตลาดและจิตวิทยาของผูบ้ ริโภคเพือ่ สร้างโอกาสในการออกแบบบรรจุภณั ฑ์อย่างยัง่ ยืน ครอบคลุม
ด้านการยศาสตร์ (เออร์โกโนมิกส์) การออกแบบยูนเิ วอร์ซสั ครอบคลุมผูบ้ ริโภคหลายกลุม่ รวมทัง้ ผูส้ งู วัย
การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้แนวความคิดตลอดวัฏจักรชีวิตและการประเมินวัฏจักรชีวิตเป็นแนวทาง
เทคโนโลยีการผลิตสิง่ พิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์และสายการผลิต เทคโนโลยีสะอาด ระบบนิเวศอุตสาหกรรม การ
ควบคุมการผลิต การเพิม่ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพตลอดโซ่อปุ ทาน เทคโนโลยีการสืบย้อนกลับ ปัจจัย
ทีม่ ผี ลต่อคุณภาพของบรรจุภณ
ั ฑ์ในระบบการกระจายสินค้า พลศาสตร์การบรรจุ ความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีการผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์กับการบรรจุ

97704 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร
Technology and Quality System in Food Industry
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและข้อก�าหนดเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ใน
อุตสาหกรรมอาหาร
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์หลักการและมาตรฐานการจัดการคุณภาพ สุขลักษณะ
และความปลอดภัยของอาหารในอุตสาหกรรม
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คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิ ด และหลั ก การเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมสมั ย ใหม่ เ พื่ อ การพั ฒ นางาน
ทางอุ ต สาหกรรมอาหาร ครอบคลุ ม ถึ ง กระบวนการหลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว การแปรรู ป การบรรจุ
และการกระจายสินค้า โดยเน้นการประยุกต์ด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ สุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร ครอบคลุมถึงเรื่องของหลักการ
นานาชาติทเี่ กีย่ วข้องและการประยุกต์มาตรฐานการจัดการนานาชาติทเี่ กีย่ วกับคุณภาพ สุขลักษณะและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการอาหาร

97705 เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุ
Innovative Material Technology

(6 หน่วยกิต)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสมบัติของวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรม
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และออกแบบวัสดุใหม่ในอุตสาหกรรม
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้วัสดุใหม่ในอุตสาหกรรม
คำาอธิบายชุดวิชา
ประเภทและสมบัตขิ องวัสดุ เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรม ระบบ
และเทคโนโลยีการผลิตวัสดุอตุ สาหกรรม วิศวกรรมย้อนรอย กระบวนการผลิตวัสดุใหม่ นาโนเทคโนโลยี
ระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ ใช้วัสดุใน
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการออกแบบวัสดุใหม่ วัสดุชาญฉลาด วัสดุชีวภาพ วัสดุขั้นสูง บูรณาการ
การออกแบบและประยุกต์วัสดุอุตสาหกรรม

97706 การจัดการทางวิศวกรรมและการพัฒนากระบวนการ
Engineering Management and Process Development

(6 หน่วยกิต)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการจัดการทางวิศวกรรมและการพัฒนากระบวนการผลิต
ในอุตสาหกรรม
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดในการพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม
คำาอธิบายชุดวิชา
ประเภทของระบบการผลิต การออกแบบกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต การควบคุม
การผลิต โซ่อุปทานและการจัดการระบบลอจิสติกส์ การตัดสินใจด้านการผลิต การจัดการความผันแปร
ในระบบการผลิต ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้านการผลิต การพัฒนาระบบการผลิตโดยวิธีการเพิ่มผลิต
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ภาพการผลิต การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางการผลิตอุตสาหกรรม ระบบการผลิตแบบลีน เทคนิค
ในการจัดการความสูญเปล่าในระบบการผลิต การควบคุมความผันแปรในการผลิตด้วยระบบซิกซ์ซิกซ์
มาร์ แนวคิดระบบการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 และการจัดการ คุณธรรมจริยธรรมในการจัดการและ
พัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม

97707 การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตที่ยั่งยืน
Sustainable Product Design and Manufacturing System

(6 หน่วยกิต)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตที่ยั่งยืน
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ และระบบการผลิต
ที่ยั่งยืน
คำาอธิบายชุดวิชา
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน กระบวนการและเทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรม
การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ การแปลงหน้าที่ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ การออกแบบด้วย
วิศวกรรมคันไซ การออกแบบที่ค�านึงถึงการยศาสตร์ การออกแบบส�าหรับคนทุกช่วงวัย แนวคิดระบบ
การผลิตแบบยั่งยืน แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน การออกแบบกระบวนการแปรรูปและระบบ
การผลิตแบบยั่งยืน การวิเคราะห์แนวความคิดทางการตลาดและจิตวิทยาของผู้บริโภคเพื่อสร้างโอกาส
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยีสะอาดใน
การผลิต การประเมินค่าใช้จ่ายตลอดอายุผลิตภัณฑ์ ระบบนิเวศอุตสาหกรรม และระบบการจัดการ
ของเสียอุตสาหกรรม

97708 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางวิศวกรรม
Strategic Management and Decision Making for Engineering

(6 หน่วยกิต)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เครื่องมือในการตัดสินใจทางวิศวกรรม
คำาอธิบายชุดวิชา
กลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจ การวางยุทธศาสตร์และการวางแผนปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายของธุรกิจ การวิเคราะห์ปจั จัยทางธุรกิจ และกลยุทธ์ตา่ งๆ ที่ใช้ในการจัดการธุรกิจ การจัดการ
ด้านคุณภาพและความเสีย่ ง ประเด็นปัญหาในการตัดสินใจ องค์ประกอบในการตัดสินใจ วิธกี ารตัดสินใจ

32
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ในการจัดการ กระบวนการและเทคนิคในการพัฒนาตัวเลือกในการตัดสินใจ เทคนิคในการวิเคราะห์และ
การตัดสินใจทางธุรกิจ การตัดสินใจภายใต้ข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

97797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม)
Independent Study (Engineering Management Technology)

(6 หน่วยกิต)

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั ศึกษามีทกั ษะและประสบการณ์ในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยกระบวนการศึกษาจาก
ชุดวิชาต่างๆ ในหลักสูตร และแหล่งประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการจัดการ
ทางวิศวกรรมมาใช้
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาวิจัยปัญหาทางด้านเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม
และ/หรือหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ และเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
คำาอธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาส�าหรับการวิเคราะห์หรือวิจัยด้านเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม
การเขียนโครงการค้นคว้าอิสระ การเสนอโครงการค้นคว้าอิสระ การวิเคราะห์วรรณกรรมหรือเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�าการวิเคราะห์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
การสรุปผล และการเขียนรายงานการค้นคว้าอิสระ

97798 วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม)
Thesis (Engineering Management Technology)

(12 หน่วยกิต)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้
2. สามารถส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�าวิทยานิพนธ์ได้
3. สามารถออกแบบการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้
4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้
5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้
6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้
7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น�าเสนอข้อมูลส�าหรับวิทยานิพนธ์
8. สามารถน�าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
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คำาอธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาการวิจัย การส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบ
การวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์
ทัง้ การวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน�าเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การน�าเสนอ
และสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจยั เพือ่
การเผยแพร่

97799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
(6 หน่วยกิต)
เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม
Graduate Professional Experience in Engineering Management Technology
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ
2. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ
3. เพื่อพัฒนาภาวะผู้น�าในวิชาชีพ
4. เพื่อส่งเสริมทักษะในการแก้ไขปัญหาและการท�างานเป็นทีม
5. เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ
คำาอธิบายชุดวิชา
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานในอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมส�าหรับการเป็นผู้น�าทางวิชาการในวิชาชีพ
การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะในการแก้ไขและการท�างานเป็นทีม การเสริมสร้างและ
เพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสม

99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
(6 หน่วยกิต)
Strategic Information and Communication Technology Management
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักการ และทฤษฎีดา้ นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
2. เพื่อให้มีความสามารถประยุกต์ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เชิงกลยุทธ์ ได้
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คำาอธิบายชุดวิชา
วิสยั ทัศน์ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรอบแนวคิดและหลักการ
การน�ามาใช้ในองค์การ สถาปัตยกรรมองค์กร กระบวนการด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในองค์การ องค์การวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การจัดการและตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาล
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดหาและการพัฒนา การประเมินผลตอบแทนของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน การจัดการทรัพยากรในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร ด้านงบประมาณและการเงิน ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย งานบริการส่วนหน้า งานบริการฉุกเฉิน
การจัดการการเปลี่ยนแปลง และปัญหา การจัดการความเสี่ยงและความมั่นคง การจัดการระดับการ
ให้บริการ รวมทั้งการประยุกต์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน กรอบทางด้านจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

99705 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology Security
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในหลักการและทฤษฎีเกีย่ วกับการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
3. เพื่อให้สามารถน�าความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการบริหารจัดการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปสู่การปฏิบัติได้

คำาอธิบายชุดวิชา
ภัยคุกคามและช่องโหว่ต่างๆ ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการเกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี การรักษาความมั่นคงปลอดภัย นโยบายการจัดการความปลอดภัย
วิธี มาตรฐานที่ใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับ ประเด็นกฎหมายและจริยธรรม
เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และโครงสร้างพืน้ ฐาน เทคโนโลยีและเครือ่ งมือส�าหรับบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การมอนิเตอร์
บันทึก และวิเคราะห์การจราจรระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และกรณีศึกษา

35
สา า า

าศาสตร ล

99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์
Geographic Information System and Applications
วัตถุประสงค์

ล

(6 หน่วยกิต)

1. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในหลักการและทฤษฎีเกีย่ วกับระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์และ
การประยุกต์
2. เพื่อให้สามารถน�าความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ ไปสู่
การปฏิบัติได้

คำาอธิบายชุดวิชา
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ องค์ประกอบ
ลักษณะข้อมูล ประเภท และขัน้ ตอนวิธีในการน�าเข้า แก้ไข และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพืน้ ที่ เทคนิคพืน้ ฐาน
ส�าหรับการสร้างแผนทีด่ จิ ทิ ลั เทคโนโลยีและเครือ่ งมือในการพัฒนา การจัดการ และการประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและสนับสนุนการตัดสินใจ รวมทั้งกรณีศึกษาของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านต่างๆ

99708 ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Research Methodology and Tools in System Development for
Information and Communication Technology
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับระเบียบวิธวี จิ ยั และเครือ่ งมือในการพัฒนาระบบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เพื่อให้สามารถน�าความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปประยุกต์ส�าหรับเป็นแนวทางของวิทยานิพนธ์
หรือหัวข้อโครงการวิจัยได้

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อก�าหนด
หัวข้องานวิจยั ครอบคลุมเทคนิควิธกี ารเก็บรวบรวมความต้องการ การวิเคราะห์ การออกแบบ การจัดท�า
นโยบาย การจัดสร้างระบบ/แบบจ�าลอง การประเมิน การบ�ารุงรักษาระบบสารสนเทศ เครื่องมือในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ การวางแผนโครงการ การบริหารทรัพยากรโครงการ และ
กรณีศึกษางานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสรุป/อภิปรายผลการวิจัย การจัดท�า
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รายงานเพือ่ น�าเสนอในการประชุมวิชาการและการเขียนบทความเพือ่ ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ จริยธรรม
และความรับผิดชอบของผู้วิจัยที่มีต่อตนเอง และสังคม

99709 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์
Digital Business and Applications
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์
2. เพือ่ ให้สามารถน�าความรู้ด้านธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติได้

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและหลักการเกีย่ วกับธุรกิจดิจทิ ลั ประกอบด้วย กลยุทธ์ แบบจ�าลอง โครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่รองรับธุรกิจดิจิทัล รูปแบบของธุรกิจดิจิทัล รวมทั้งผลิตภัณฑ์ดิจิทัล การออกแบบ การพัฒนา
การจัดการ และการประยุกต์ธุรกิจดิจิทัล ระบบการท�าธุรกรรมแบบน่าเชื่อถือ ระบบช�าระเงิน การตลาด
และการบริการผ่านสือ่ ดิจทิ ลั การค้าผ่านโมบาย สือ่ สังคมกับธุรกิจดิจทิ ลั ความปลอดภัยในการท�าธุรกรรม
เทคโนโลยีเครื่องมือ และนวัตกรรมส�าหรับธุรกิจดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการท�าธุรกรรม
ดิจิทัลและกรณีศึกษา

99710 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์
Mobile Wireless Technology and Application
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สาย
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายส�าหรับการ
บริการดิจิทัล

คำาอธิบายชุดวิชา
หลักการและทฤษฎีของเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สาย เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ไร้สาย
ระยะสั้น เทคโนโลยีการสื่อสารแบนด์กว้าง การท�างานของระบบเคลื่อนที่ไร้สายประเภทต่างๆ ภาพรวม
ของระบบเคลื่อนที่ไร้สายในอนาคตส�าหรับบริการเสียง วีดิทัศน์ ข้อมูล และสื่อประสม การจัดกลุ่ม
การจัดการระบบโครงข่ายเคลื่อนที่ไร้สาย และการสนับสนุนทรัพยากร เทคโนโลยีประมวลผลเคลื่อนที่
ไร้สาย ระบบการบริการดิจทิ ลั บนแพลตฟอร์มเคลือ่ นที่ไร้สาย การเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้นส�าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ การเข้าถึงข้อมูลในระบบเคลื่อนที่ไร้สาย การประยุกต์ใช้และกรณีศึกษา
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99711 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำาหรับธุรกิจ
Big Data Analytics for Business
วัตถุประสงค์

าศาสตร ล

ล

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
ส�าหรับธุรกิจ
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ส�าหรับธุรกิจได้

คำาอธิบายชุดวิชา
พืน้ ฐาน หลักการ และแนวคิดของข้อมูลขนาดใหญ่ การจ�าแนกประเภทของข้อมูลขนาดใหญ่
การค�านวณแบบกระจาย เทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์เหมือง
ข้อความขนาดใหญ่ ทฤษฎีการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม เครื่องมือส�าหรับวิเคราะห์เครือข่ายสังคม
รวมทั้งกรณีศึกษาส�าหรับการประยุกต์ทางธุรกิจ

99797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
(6 หน่วยกิต)
Independent Study (Information and Communication Technology)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหัวข้อที่
สนใจ

คำาอธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาส�าหรับการศึกษาค้นคว้าหรือวิจยั การเขียนโครงการ การเสนอโครงการ การ
วิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล การเสนอรายงานผลการศึกษา
ค้นคว้าหรือวิจัย

99798 วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
Thesis (Information and Communication Technology)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(12 หน่วยกิต)

สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้
สามารถส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�าวิทยานิพนธ์ได้
สามารถออกแบบการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้
มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้
สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้
สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้
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7.
8.
9.
10.

สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น�าเสนอข้อมูลส�าหรับวิทยานิพนธ์
สามารถน�าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

คำาอธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาการวิจยั การส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง การออกแบบการวิจยั
การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ทั้งการ
วิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน�าเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การน�าเสนอ
และสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อ
การเผยแพร่

99799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
(6 หน่วยกิต)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Graduate Professional Experience in Information and Communication
Technology
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการถ่ายทอดโดยระบบการสอนทางไกล
เพื่อพัฒนาภาวะผู้น�าในวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อให้สามารถท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ

คำาอธิบายชุดวิชา
การวิเคราะห์ การจัดองค์การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาทักษะ
การติดต่อสื่อสาร การแก้ปัญหา การจัดการ และการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การจัดการ การพัฒนาภาวะผู้น�าในวิชาชีพ การท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ
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รายชื่อชดวิชา า า ทยและ า าอังก
(เรยงตา ตั อัก ร)
รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจ
ทางวิศวกรรม
การจัดการทางวิศวกรรมและการพัฒนา
กระบวนการ
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ส�าหรับธุรกิจ
การวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (เทคโนโลยีการจัดการ
ทางวิศวกรรม)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตที่ยั่งยืน

Strategic Management and Decision Making
for Engineering
Engineering Management and Process
Development
Strategic Information and Communication
Technology Management
Big Data Analytics for Business
Research, Development and Innovation
Independent Study (Engineering
Management Technology)
Independent Study (Information and
Communication Technology)
Graduate Professional Experience in
Engineering Management Technology
Graduate Professional Experience in
Information and Communication Technology
Sustainable Product Design and
Manufacturing System
Information and Communication Technology
ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
Security
การสื่อสาร
เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์
Mobile Wireless Technology and Application
Innovative Material Technology
เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุ
เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร Technology and Quality System in Food
Industry
ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์
Digital Business and Applications
ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและ
Smart Manufacturing and Intelligence
เครื่องจักรกลอัจฉริยะ
Machine
ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
Sustainable Packaging Production System
Geographic Information System and
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์
Applications

รหัสชุดวิชา
97708
97706
99703
99711
97701
97797
99797
97799
99799
97707
99705
99710
97705
97704
99709
97702
97703
99707
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Research Methodology and Tools in
System Development for Information
and Communication Technology
วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม) Thesis (Engineering Management
Technology)
วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Thesis (Information and Communication
Technology)

รหัสชุดวิชา
99708
97798
99798

บันทึก

บันทึก

ไปปาก
เกร็ด

ไป จ.น

ห้าแยกปากเกร็ด
ถ.ติวานนท์

ี
นทบุร

ไป จ.ปทุมธานี

ม.

4.5 ก
ย์
พาณิช
ธ.ไทย

มสธ.

วัดผาสุกมณีจักร

คลองบางพูด
เมืองทองธานี

5 กม.

คลองประปา
สี่แยกบางเขน

วัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร
ถ.ประชาชื่น

อาจารย์ ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน
รองศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ทองรินทร์

ถ.แจ้ง

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

ไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

สี่แยกหลักสี่

1. รถโดยสารประจำาทาง

- ผ่านถนนติวานนท์
33 90 367 (ปากเกร็ด - รังสิต)
- ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ
รถธรรมดา 52 150 166 356 1053 (นนทบุรี - วัดสาลีโขภิตาราม)
รถปรับอากาศ 150 166 356

ปากเกร็ด - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ปากเกร็ด - มีนบุรี
ปากเกร็ด - จตุจักร
ปากเกร็ด - ราม 1
ปากเกร็ด - สีลม
ปากเกร็ด - ฟิวเจอร์ฯ (รังสิต)
เมืองทอง - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เมืองทอง - ราม 1
เมืองทอง - เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร
อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
นางสาวกรรณิการ์ สถิรวรกุล

ไปดอนเมือง

สายรถที่ผ่าน

2. รถตู้โดยสาร

ที่ปรึกษา

ผู้รวบรวมและจัดทำา

นางสาวกรรณิการ์ สถิรวรกุล
นางสาววีระวรรณ์ เพ็งศรี

ออกแบบปก

หน่วยศิลปะ สำานักพิมพ์

จัดทำาโดย

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำานักวิชาการ

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 2564

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มสธ.

แหล่งการศึกษาตลอดชีวิต ไร้ขีดจำากัด

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปการศึกษา 2564

ฝพส.สว.973

