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คำานำา

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มหาวิิทยาลัยสุโขทัยธร์ร์มาธิร์าช เป็็นหน่วิยงานของ

สถาบัันอุดมศึกษาที�มีหน้าที�ผลิตบัุคลากร์ให้มีควิามร์้้ควิามสามาร์ถทางด้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี 

เพ่ื่�อนำควิามร้้์ควิามสามาร์ถไป็พัื่ฒนาป็ร์ะเทศได้ตร์ะหนักถึงบัทบัาทและหน้าที�ในการ์เข้าไป็รั์บัใช้สังคม 

กอป็ร์กบััป็ณิธิานของมหาวิทิยาลยัสโุขทยัธร์ร์มาธริ์าชซึ่ึ�งตอ้งการ์เป็ดิโอกาสทางการ์ศกึษาใหก้บััป็ร์ะชาชน

ทั�วิป็ร์ะเทศโดยมีการ์เรี์ยนการ์สอนด้วิยร์ะบับัการ์ศึกษาทางไกล เพ่ื่�อผลิตบััณิฑิติที�มคีวิามร้้์ควิามสามาร์ถ

ออกส้่สังคมและเป็็นที�ต้องการ์ของตลาดโลก ทั�งนี� ได้มีการ์เป็ิดสอนหลักส้ตร์วิิทยาศาสตร์บััณิฑิิต  

แขนงวิชิาเทคโนโลยีอตุสาหกร์ร์ม วิชิาเอกเทคโนโลยีการ์พิื่มพ์ื่ ตั�งแตป่็ ีพื่.ศ. 2538 และหลักสต้ร์เทคโนโลยี

บััณิฑิิต แขนงวิิชาเทคโนโลยีพื่ณิิชยกร์ร์ม วิิชาเอกเทคโนโลยีสาร์สนเทศธุร์กิจ ตั�งแต่ป็ี พื่.ศ. 2542  

อย่างไร์ก็ตาม สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีได้ตร์ะหนักถึงควิามจำเป็็นของการ์เป็ิดสอนหลักส้ตร์

วิทิยาศาสตร์มหาบััณิฑิติ แขนงวิชิาเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ ซึึ่�งเป็็นวิิทยาการ์ที�มคีวิามสำคัญ

ในการ์ป็ร์ะยุกต์เทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ได้อย่างมีป็ร์ะสิทธิภาพื่ และแขนงวิิชาเทคโนโลยี

อตุสาหกร์ร์ม ซึ่ึ�งเป็็นวิทิยาการ์ที�มีควิามสำคญัในการ์ป็ร์ะยกุต์ใช้ผลของวิิจยัและนวิตักร์ร์มทางเทคโนโลยี

อุตสาหกร์ร์มได้อย่างมีป็ร์ะสิทธิผล ดังนั�น สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีจึงได้พื่ัฒนาหลักส้ตร์

วิิทยาศาสตร์มหาบััณิฑิิต แขนงวิิชาเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ เปิ็ดสอนคร์ั�งแร์กในปี็ 

การ์ศึกษา 2544 ต่อมาได้ป็ร์ับัป็ร์ุงหลักส้ตร์โดยเป็ลี�ยนเป็็นแขนงวิิชาเทคโนโลยีดิจิทัล แล้วิใช้เป็ิดสอน

ในป็ีการ์ศึกษา 2565 ส่วินแขนงวิิชาเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม เปิ็ดสอนคร์ั�งแร์กในปี็การ์ศึกษา 2558  

แล้วิได้ป็รั์บัป็ร์ุงหลักส้ตร์โดยเป็ลี�ยนเป็็นแขนงวิิชาเทคโนโลยีการ์จัดการ์ทางวิิศวิกร์ร์ม โดยใช้เป็ิดสอน 

ในป็กีาร์ศกึษา 2564 เพ่ื่�อร์องร์บััควิามตอ้งการ์ของตลาดที�หลากหลายและสอดคลอ้งกบััการ์เป็ลี�ยนแป็ลง

 (อาจารย์ ดร.สิทธิชัย  รัชยศโยธิน)
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.  หลักการและเหตุผล
สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มหาวิิทยาลัยสุโขทัยธร์ร์มาธิร์าช ซึ่ึ่งเป็็นสถาบััน

อุดมศึกษาที�มีหน้าที�ผลิตบัุคลากร์ให้มีควิามร์้้ควิามสามาร์ถทางด้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี เพ่ื่�อ

นำาควิามร์้้ควิามสามาร์ถไป็พัื่ฒนาป็ร์ะเทศได้ตร์ะหนักถึงบัทบัาทและหน้าที�ที�มหาวิิทยาลัยจะสามาร์ถ

เข้าไป็รั์บัใช้สังคม กอป็ร์กับัป็ณิิธานของมหาวิิทยาลัยสุโขทัยธร์ร์มาธิร์าชซึ่ึ่งต้องการ์เป็ิดโอกาสทาง 

การ์ศึกษาให้กับัป็ร์ะชาชนทั่วิป็ร์ะเทศ จึงได้พื่ัฒนาหลักส้ตร์เพื่่�อผลิตบััณิฑิิตที�มีควิามร์้้ควิามสามาร์ถออกส้่

สังคมและเป็็นที�ต้องการ์ของตลาดโลก โดยเป็ิดสอนหลักส้ตร์วิิทยาศาสตร์บััณิฑิิต แขนงวิิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกร์ร์ม วิชิาเอกเทคโนโลยีการ์พิื่มพ์ื่ ตั�งแตปี่็ พื่.ศ. 2538 และหลกัส้ตร์เทคโนโลยีบััณิฑิติ แขนงวิิชา 

เทคโนโลยีพื่ณิิชยกร์ร์ม วิิชาเอกเทคโนโลยีสาร์สนเทศธุร์กิจ ตั�งแต่ป็ี พื่.ศ. 2542 อย่างไร์ก็ตาม สาขาวิิชา

วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยียังคงเห็นควิามจำาเป็็นของการ์เปิ็ดสอนหลักส้ตร์วิิทยาศาสตร์มหาบััณิฑิิต 

แขนงวิิชาเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ ซึ่ึ่งเป็็นวิิทยาการ์ที�มีควิามสำาคัญในการ์ป็ร์ะยุกต์ไอที 

ได้อย่างมีป็ร์ะสิทธิภาพื่ ร์วิมทั�งหลักส้ตร์วิิทยาศาสตร์มหาบััณิฑิิต แขนงวิิชาเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์ม  

ซึ่ึ่งเป็็นวิิทยาการ์ที�มีควิามสำาคัญในการ์พื่ัฒนาบัุคลากร์ด้านอุตสาหกร์ร์มเพ่ื่�อการ์พื่ัฒนาป็ร์ะเทศ โดย 

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีได้กำาหนดไวิ้ในแผนการ์ศึกษาร์ะดับัอุดมศึกษาของมหาวิิทยาลัย

ป็ัจจุบัันเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์มได้มีการ์เปิ็ดสอน

ในสถาบัันอุดมศึกษาหลายแห่ง แต่ปั็ญหาการ์ขาดแคลนบุัคลากร์ทางด้านนี�ก็ยังคงมีอย่้อย่างต่อเนื่อง  

การ์เปิ็ดสอนหลกัส้ตร์เทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกร์ร์มของร์ะบับัการ์เรี์ยน

การ์สอนทางไกลในป็ร์ะเทศไทยจึงจำาเป็็นต้องดำาเนินการ์เพ่ื่�อตอบัสนองสังคม โดยเน้นให้ตร์งกับัควิาม

ต้องการ์ใช้บััณิฑิิตของผ้้ป็ร์ะกอบัการ์/ตลาดแร์งงาน การ์พัื่ฒนาหลักส้ตร์ดังกล่าวิจึงต้องสอดคล้องกับั

การ์ตอบัสนองควิามต้องการ์ของตลาดและสอดคล้องกับัทิศทางการ์เป็ลี�ยนแป็ลงของเทคโนโลยี และ 

วิางโคร์งสร้์างของหลักส้ตร์โดยใช้ร์ะบับัการ์ศึกษาทางไกลได้อย่างเหมาะสม และสามาร์ถผลิตบััณิฑิิต 

ที�มีคุณิภาพื่เทียบัเท่ากับัสถาบัันการ์ศึกษาทั�งในและต่างป็ร์ะเทศ

การ์เร์ียนการ์สอนทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีในมหาวิิทยาลัยเป็ิด เช่น มหาวิิทยาลัย

สุโขทัยธร์ร์มาธิร์าชสามาร์ถทำาได้อย่างมีป็ร์ะสิทธิภาพื่และป็ร์ะสิทธิผลเช่นเดียวิกับัมหาวิิทยาลัย

ท่ัวิไป็ในร์ะบับัป็กติ โดยมหาวิิทยาลัยเน้นการ์ใช้ส่�อการ์สอนในร์้ป็แบับัป็ร์ะสมที�มีป็ร์ะสิทธิภาพื่ต่อ

การ์เรี์ยนร์้้ของนักศึกษา ได้แก่ ส่�อสิ่งพิื่มพ์ื่ เช่น เอกสาร์การ์เรี์ยนการ์สอนหร์่อตำาร์า ส่�อโสตทัศน์ 

ร์วิมทั�งส่�ออิเล็กทร์อนิกส์ เช่น อีเลิร์์นนิง (e-Learning) สาร์สนเทศอิเล็กทร์อนิกส์ และกำาหนดให้มี 

การ์สมัมนาเสริ์ม/สมัมนาเข้ม ณิ ศ้นย์บัริ์การ์การ์ศึกษาป็ร์ะจำาจงัหวิดั ศน้ย์บัริ์การ์การ์ศึกษาป็ร์ะจำาภมิ้ภาค
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และศ้นย์วิิทยบัร์ิการ์และชุมชนสัมพื่ันธ์ ตลอดจนการ์อบัร์มเข้มเสร์ิมป็ร์ะสบัการ์ณิ์มหาบััณิฑิิต ณิ สถานที�

ที�มหาวิิทยาลัยกำาหนด
การ์เร์ียนการ์สอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีด้วิยร์ะบับัการ์สอนทางไกลที�กล่าวิมานี� 

ในต่างป็ร์ะเทศ เช่น อังกฤษ สหพัื่นธ์สาธาร์ณิร์ัฐเยอร์มนี อิสร์าเอล เนเธอร์์แลนด์ และออสเตร์เลีย 
สามาร์ถทำาได้และได้ร์ับัผลอย่างดีมาแล้วิเช่นกัน โดยเฉพื่าะอย่างย่ิงในป็ร์ะเทศศร์ีลังกาได้ป็ร์ะสบั 
ควิามสำาเร์จ็ในการ์เป็ดิสอนสาขาวิชิาวิทิยาศาสตร์แ์ละเทคโนโลยีในร์ะดบััป็ร์ญิญาโทดว้ิยร์ะบับัการ์ศกึษา
ทางไกล

ด้วิยหลักการ์และเหตุผลดังกล่าวิ มหาวิิทยาลัยสุโขทัยธร์ร์มาธิร์าชจึงได้พื่ัฒนาหลักส้ตร์ที�เป็็น
พื่หุวิิทยาการ์ เพ่ื่�อร์องรั์บัควิามต้องการ์ของตลาดที�หลากหลายและสอดคล้องกับัการ์เป็ลี�ยนแป็ลง 
ซึ่ึ�งหลักส้ตร์ต่างๆ ของสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีที�เป็ิดสอนมหาวิิทยาลัยสุโขทัยธร์ร์มาธิร์าช
และสำนักงานป็ลัดกร์ะทร์วิงการ์อุดมศึกษา วิทิยาศาสตร์ ์วิิจัยและนวิตักร์ร์ม: สป็.อวิ. (เดิมช่�อ สำนักงาน

คณิะกร์ร์มการ์การ์อุดมศึกษา: สกอ.) ได้พื่ิจาร์ณิาควิามสอดคล้องของหลักส้ตร์แล้วิ ดังนี�

1.1	 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
      พื่.ศ. 2553 ไดเ้ป็ดิสอนหลกัสต้ร์วิทิยาศาสตร์มหาบััณิฑิติ แขนงวิิชาเทคโนโลยีสาร์สนเทศ

และการ์ส่�อสาร์ (หลักส้ตร์ใหม่ พื่.ศ. 2552) เป็็นคร์ั�งแร์ก ซึ่ึ�ง สกอ. ให้ควิามเห็นชอบัแล้วิเม่�อวิันที�  
18 มิถุนายน พื่.ศ. 2552

      พื่.ศ. 2555 ไดเ้ป็ดิสอนหลกัสต้ร์วิทิยาศาสตร์มหาบััณิฑิติ แขนงวิิชาเทคโนโลยีสาร์สนเทศ
และการ์ส่�อสาร์ (หลักส้ตร์ป็ร์ับัป็ร์ุง พื่.ศ. 2554) ซึ่ึ�ง สกอ. ให้ควิามเห็นชอบัแล้วิเม่�อวิันที�  
17 กุมภาพื่ันธ์ พื่.ศ. 2555

      พื่.ศ. 2560 ไดเ้ป็ดิสอนหลกัสต้ร์วิทิยาศาสตร์มหาบััณิฑิติ แขนงวิิชาเทคโนโลยีสาร์สนเทศ
และการ์ส่�อสาร์ (หลักส้ตร์ป็ร์ับัป็ร์ุง พื่.ศ. 2560) ซึ่ึ�ง สกอ. ให้ควิามเห็นชอบัแล้วิเม่�อวิันที�  
15 พื่ฤศจิกายน พื่.ศ. 2559

  พื่.ศ. 2565 ได้เป็ิดสอนหลักส้ตร์วิิทยาศาสตร์มหาบััณิฑิิต แขนงวิิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
(หลักส้ตร์ป็ร์ับัป็ร์ุง พื่.ศ. 2565) ซึ่ึ�ง สป็.อวิ. ได้พื่ิจาร์ณิาควิามสอดคล้องของหลักส้ตร์แล้วิเม่�อวิันที� 1 
สิงหาคม พื่.ศ. 2564

1.2	 แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทาง
วิศวกรรม

      พื่.ศ. 2558 ไดเ้ป็ดิสอนหลกัสต้ร์วิทิยาศาสตร์มหาบััณิฑิติ แขนงวิชิาเทคโนโลยอีตุสาหกร์ร์ม 
(หลักส้ตร์ใหม่ พื่.ศ. 2558) เป็็นคร์ั�งแร์ก ซึ่ึ�ง สกอ. ให้ควิามเห็นชอบัแล้วิเม่�อวิันที� 20 สิงหาคม พื่.ศ. 
2556

  พื่.ศ. 2565 ไดเ้ป็ดิสอนหลกัสต้ร์วิทิยาศาสตร์มหาบััณิฑิติ แขนงวิิชาเทคโนโลยกีาร์จดัการ์
ทางวิิศวิกร์ร์ม (หลักส้ตร์ป็ร์ับัป็ร์ุง พื่.ศ. 2564) ซึ่ึ�ง สป็.อวิ. ได้พื่ิจาร์ณิาควิามสอดคล้องของหลักส้ตร์แล้วิ
เม่�อวิันที� 28 พื่ฤษภาคม พื่.ศ. 2564
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2. วัตถุประสงค์
2.1	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล มีวิัตถุป็ร์ะสงค์

เพื่่�อผลิตมหาบััณิฑิิตด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีคุณิลักษณิะที�พื่ึงป็ร์ะสงค์ต่อไป็นี�

   1) มีควิามร์้้ทั�งภาคทฤษฎีและภาคป็ฏิบััติทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ื่�อเสร์ิมสร์้าง 

กำาลังคนทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของป็ร์ะเทศ

   2) สามาร์ถพัื่ฒนาควิามร์้้ในเชิงวิิทยาศาสตร์์และเชิงวิิจัยทางด้านวิิทยาการ์ดิจิทัล 

เทคโนโลยีสาร์สนเทศและนวิัตกร์ร์มดิจิทัล เพื่่�อสร์้างสร์ร์ค์ผลงานเชิงนวิัตกร์ร์มดิจิทัลของป็ร์ะเทศ

   3) มีควิามสามาร์ถในการ์เร์ียนร์้้ด้วิยตนเอง บั้ร์ณิาการ์ควิามร์้้ ติดต่อส่�อสาร์ ทำางานร์่วิม

กับัผ้้อ่�น และแสดงออกให้เห็นในเชิงป็ร์ะจักษ์ เพ่ื่�อนำาไป็ส่้การ์เป็็นบัุคลากร์ที�มีการ์พื่ัฒนาทางวิิชาชีพื่ 

อย่างต่อเนื่องและการ์เร์ียนร์้้ตลอดชีวิิต

   4) มีคุณิธร์ร์ม จร์ิยธร์ร์ม ร์ับัผิดชอบัต่อตนเอง วิิชาชีพื่ และสังคม ป็ฏิบััติตนภายใต้

จร์ร์ยาบัร์ร์ณิวิิชาชีพื่ จร์ร์ยาบัร์ร์ณินักวิิจัย ด้วิยควิามซึ่่�อสัตย์ สุจร์ิต และเสียสละ

2.2	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทาง
วศิวกรรม มีวิตัถปุ็ร์ะสงคเ์พ่ื่�อผลติมหาบัณัิฑิิตดา้นเทคโนโลยกีาร์จดัการ์ทางวิิศวิกร์ร์มให้มีคณุิลกัษณิะ

ที�พื่ึงป็ร์ะสงค์ดังนี�

   1) มีควิามร์้้ ควิามสามาร์ถทางทฤษฎีและการ์วิิจัยทางด้านเทคโนโลยีการ์จัดการ์ทาง

วิิศวิกร์ร์ม

   2) มีควิามสามาร์ถนำาควิามร์้ด้า้นเทคโนโลยีการ์จดัการ์ทางวิศิวิกร์ร์มไป็ใช้ในการ์วิเิคร์าะห์ 

สังเคร์าะห์ แก้ป็ัญหาและสถานการ์ณิ์ที�เกิดขึ�นในหลายมิติอย่างเป็็นร์ะบับั

   3) มีควิามสามาร์ถศึกษา ค้นควิ้า และนำาองค์ควิามร์้้ด้านเทคโนโลยีการ์จัดการ์ทาง

วิิศวิกร์ร์มไป็พื่ัฒนางานทางวิิชาการ์และวิิชาชีพื่ และสร์้างนวิัตกร์ร์มที�เกี�ยวิกับัเทคโนโลยีการ์จัดการ์ทาง

วิิศวิกร์ร์มร์วิมทั�งศาสตร์์อ่�นที�เกี�ยวิข้อง

   4) มีควิามเป็็นผ้้นำา มนุษยสัมพื่ันธ์ ควิามคิดร์ิเร์ิ่มสร์้างสร์ร์ค์ ควิามร์ับัผิดชอบั คุณิธร์ร์ม 

จร์ิยธร์ร์ม และมีจิตสำานึกในวิิชาชีพื่ที�เกี�ยวิกับัเทคโนโลยีการ์จัดการ์ทางวิิศวิกร์ร์ม มีควิามร์ับัผิดชอบั

ทำางานร์่วิมกับัผ้้อ่�นได้เป็็นอย่างดี  

   5) มีควิามสามาร์ถในการ์สร้์าง เผยแพื่ร่์ และป็ร์ะยุกต์ใช้ผลงานวิิจัยและนวิัตกร์ร์ม 

ทางเทคโนโลยีการ์จัดการ์ทางวิิศวิกร์ร์มการ์ผลิต อีกทั�งสามาร์ถส่�อสาร์และใช้เทคโนโลยีสาร์สนเทศ 

ได้อย่างเหมาะสมและมีป็ร์ะสิทธิภาพื่
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3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิิทยาลัยสุโขทัยธร์ร์มาธิร์าช ได้แต่งตั�งผ้้ทร์งคุณิวิุฒิจากสถาบัันอุดมศึกษาและหน่วิยงาน

ต่างๆ เป็็นกร์ร์มการ์ที�ป็ร์ึกษาป็ร์ะจำาสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีเพ่ื่�อทำาหน้าที�พื่ิจาร์ณิาเสนอ

ควิามเห็นเกี�ยวิกับัมาตร์ฐานการ์ศึกษา การ์พื่ัฒนาหลักส้ตร์ การ์สอน การ์วิัดผลและบัร์ิการ์ทางวิิชาการ์ 

ในสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ดังมีร์ายนามต่อไป็นี�

 1) ศาสตร์าจาร์ย์ศักดา  ศิร์ิพื่ันธุ์ ป็ร์ะธานกร์ร์มการ์

 2) ร์องศาสตร์าจาร์ย์ ดร์.คร์ร์ชิต  มาลัยวิงศ์ กร์ร์มการ์

 3) ร์องศาสตร์าจาร์ย์ ดร์.ศุภมิตร์  จิตตะยโศธร์ กร์ร์มการ์

 4) อาจาร์ย์ ดร์.มน้  อร์ดีดลเชษฐ์ กร์ร์มการ์

 5) อาจาร์ย์วิิเทียน  นิลดำา กร์ร์มการ์

 6) ป็ร์ะธานกร์ร์มการ์ป็ร์ะจำาสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลย ี เลขานุการ์

  (อาจาร์ย์ ดร์.สิทธิชัย  ร์ัชยศโยธิน)

 7) ร์องป็ร์ะธานกร์ร์มการ์ป็ร์ะจำาสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลย ี ผ้้ช่วิยเลขานุการ์ 

  (ร์องศาสตร์าจาร์ย์ณิัฐพื่ร์  เห็นเจร์ิญเลิศ)

4. คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
มหาวิิทยาลัยสุโขทัยธร์ร์มาธิร์าช ได้แต่งตั�งคณิะกร์ร์มการ์ป็ร์ะจำาสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และ

เทคโนโลยีเพื่่�อทำาหน้าที�พื่ิจาร์ณิาดำาเนินงานด้านบัร์ิหาร์และวิิชาการ์ของสาขาวิิชา และป็ฏิบััติหน้าที�อ่�น

ตามที�สภามหาวิิทยาลัยหร์่อสภาวิิชาการ์มอบัหมาย ดังมีร์ายนามต่อไป็นี�

 1) อาจาร์ย์ ดร์.สิทธิชัย  ร์ัชยศโยธิน ป็ร์ะธานกร์ร์มการ์

 2) ร์องศาสตร์าจาร์ย์ณิัฐพื่ร์  เห็นเจร์ิญเลิศ ร์องป็ร์ะธานกร์ร์มการ์

 3) ร์องศาสตร์าจาร์ย์ ดร์.สุภาวิดี  ธีร์ธร์ร์มากร์ กร์ร์มการ์

 4) ร์องศาสตร์าจาร์ย์ทัศนีย์วิร์ร์ณิ์  ศร์ีป็ร์ะดิษฐ์ กร์ร์มการ์

 5) ผ้้ช่วิยศาสตร์าจาร์ย์ ดร์.ธนกฤต  โชติภาวิร์ิศ  กร์ร์มการ์

 6) ผ้้ช่วิยศาสตร์าจาร์ย์ ดร์.บัุญชัย  วิลีธร์ชีพื่สวิัสดิ์   กร์ร์มการ์

 7) ผ้้ช่วิยศาสตร์าจาร์ย์ภิร์มย์  คงเลิศ   กร์ร์มการ์

 8) เลขานุการ์คณิะกร์ร์มการ์ป็ร์ะจำาสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลย ี   เลขานุการ์

  (ผ้้ช่วิยศาสตร์าจาร์ย์ฐากร์ พื่ฤกษวิันป็ร์ะสุต)

 9) หัวิหน้าหน่วิยเลขานุการ์กิจป็ร์ะจำาสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลย ีผ้้ช่วิยเลขานุการ์

  (นางร์ุจาภา  ร์วิยนิร์ันดร์)
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5. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิิทยาลัยสุโขทัยธร์ร์มาธิร์าช ได้แต่งตั�งคณิะกร์ร์มการ์บััณิฑิิตศึกษาป็ร์ะจำาสาขาวิิชา

วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีเพ่ื่�อทำาหน้าที�ดำาเนินงานด้านบััณิฑิิตศึกษาให้เป็็นไป็ตามนโยบัายและแผน 

การ์ดำาเนินงานของมหาวิิทยาลัย ดังมีร์ายนามต่อไป็นี�

 1) ป็ร์ะธานกร์ร์มการ์ป็ร์ะจำสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ป็ร์ะธานกร์ร์มการ์

  (อาจาร์ย์ ดร์.สิทธิชัย  ร์ัชยศโยธิน) 

 2) ผ้้แทนหลักส้ตร์วิิทยาศาสตร์มหาบััณิฑิิต แขนงวิิชาเทคโนโลยีดิจิทัล กร์ร์มการ์

  (ผ้้ช่วิยศาสตร์าจาร์ย์ ดร์.ขจิตพื่ร์ร์ณิ  กฤตพื่ลวิิมาน)

 3) ผ้้แทนหลักส้ตร์วิิทยาศาสตร์มหาบััณิฑิิต แขนงวิิชาเทคโนโลยี กร์ร์มการ์

  การ์จัดการ์ทางวิิศวิกร์ร์ม (ร์องศาสตร์าจาร์ย์ ดร์.สุภาวิดี  ธีร์ธร์ร์มากร์)

 4) ผ้้แทนคณิะกร์ร์มการ์ป็ร์ะจำสาขาวิิชา กร์ร์มการ์

  (ร์องศาสตร์าจาร์ย์ณิัฐพื่ร์  เห็นเจร์ิญเลิศ) 

 5) ผ้้แทนคณิาจาร์ย์บััณิฑิิตศึกษา  กร์ร์มการ์

  (ร์องศาสตร์าจาร์ย์ ดร์.วิร์ัญญา  ป็ุณิณิวิัฒน์)

 6) ผ้้ที�สาขาวิิชามอบัหมายให้ร์ับัผิดชอบังานบััณิฑิิตศึกษา กร์ร์มการ์และเลขานุการ์

  (อาจาร์ย์ ดร์.เตชค์ฐสิณิป็์  เพื่ียซึ่้าย)

 7) เจ้าหน้าที�บััณิฑิิตศึกษาป็ร์ะจำสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ผ้้ช่วิยเลขานุการ์

  (นายมนตร์ี  ชะฎาแก้วิ) 

6. คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
6.1	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

ขจิตพื่ร์ร์ณิ  กฤตพื่ลวิิมาน, ผ้้ช่วิยศาสตร์าจาร์ย์ ดร์. วิศ.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มไฟฟ้า), Ph.D.  
   (Electronic Engineering) University of Surrey
ณิัฐพื่ร์  เห็นเจร์ิญเลิศ, ร์องศาสตร์าจาร์ย์   วิท.บั., พื่บั.ม. (คอมพื่ิวิเตอร์์)
   สถาบัันบััณิฑิิตพื่ัฒนบัร์ิหาร์ศาสตร์์
นิติเศร์ษฐ์  หมวิดทองอ่อน, ผ้้ช่วิยศาสตร์าจาร์ย์ ดร์.  วิศ.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มโทร์คมนาคม),
   วิศ.ด. (วิิศวิกร์ร์มไฟฟ้า) สถาบัันเทคโนโลยี
   พื่ร์ะจอมเกล้าเจ้าคุณิทหาร์ลาดกร์ะบััง
วิร์ัญญา  ป็ุณิณิวิัฒน์, ร์องศาสตร์าจาร์ย์ ดร์.  บัธ.บั., วิท.ม. (เทคโนโลยีการ์จัดการ์ร์ะบับั

   สาร์สนเทศ), Ph.D. (Information System)
   University of the West
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วิฤษาย์  ร์่มสายหยุด, ร์องศาสตร์าจาร์ย์ ดร์.  วิท.บั., วิท.ม., ป็ร์.ด. (เทคโนโลยีสาร์สนเทศ)
   มหาวิิทยาลัยสยาม
ศร์ันย์  นาคถนอม, อาจาร์ย์ ดร์.   วิท.บั., วิศ.ม. (เทคโนโลยีการ์บัันทึกข้อม้ล),
   ป็ร์.ด. (เทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์
   เพื่่�อการ์ศึกษา) มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยี
   พื่ร์ะจอมเกล้าพื่ร์ะนคร์เหนือ

6.2	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทาง 
	 	 	 วิศวกรรม
แวิวิบัุญ  แย้มแสงสังข์, อาจาร์ย์ ดร์.  วิท.บั., วิท.ม. (เคมีป็ร์ะยุกต์), 

   Ph.D. (Environmental Technology)

   The Joint Graduate School of Energy

   and Environment

ศร์ีสิทธิ์  เจียร์บัุตร์, ผ้้ช่วิยศาสตร์าจาร์ย์ ดร์.  วิศ.บั., ส.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มอุตสาหกร์ร์ม),

       Ph.D. (Engineering Science)

       University of Southampton

สุภาวิดี  ธีร์ธร์ร์มากร์, ร์องศาสตร์าจาร์ย์ ดร์.  วิท.บั., M.Sc. (Packaging), 

   วิท.ด. (เทคโนโลยีทางภาพื่)

   จุฬาลงกร์ณิ์มหาวิิทยาลัย

7.  คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
กชกร์  ณิ นคร์พื่นม, ผ้้ช่วิยศาสตร์าจาร์ย์   ศษ.บั., วิท.ม. (วิิทยาการ์คณินา)
   จุฬาลงกร์ณิ์มหาวิิทยาลัย
กร์ร์ณิิการ์์  ยิ�มนาค, อาจาร์ย์ ดร์.  วิท.บั., วิท.ม., ป็ร์.ด. (เทคโนโลยีการ์บัร์ร์จุ) 
   มหาวิิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์์                    
ขจิตพื่ร์ร์ณิ  กฤตพื่ลวิิมาน, ผ้้ช่วิยศาสตร์าจาร์ย์ ดร์. วิศ.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มไฟฟ้า), 
   Ph.D. (Electronic Engineering)  
   University of Surrey

จีร์านุช  บัุดดีจีน, ผ้้ช่วิยศาสตร์าจาร์ย์ ดร์.  วิศ.บั., วิศ.ม. (การ์พื่ัฒนางานอุตสาหกร์ร์ม), 

   วิศ.ด. (วิิศวิกร์ร์มอุตสาหการ์) มหาวิิทยาลัย

   เทคโนโลยีพื่ร์ะจอมเกล้าพื่ร์ะนคร์เหนือ
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ฐากร์  พื่ฤกษวิันป็ร์ะสุต, ผ้้ช่วิยศาสตร์าจาร์ย์  วิท.บั., วิบั.ม. (สถิติป็ร์ะยุกต์) 

   สถาบัันบััณิฑิิตพื่ัฒนบัร์ิหาร์ศาสตร์์

ณิัฐพื่ร์  เห็นเจร์ิญเลิศ, ร์องศาสตร์าจาร์ย์  วิท.บั., พื่บั.ม. (คอมพื่ิวิเตอร์์)

   สถาบัันบััณิฑิิตพื่ัฒนบัร์ิหาร์ศาสตร์์

นิติเศร์ษฐ์  หมวิดทองอ่อน, ผ้้ช่วิยศาสตร์าจาร์ย์ ดร์. วิศ.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มโทร์คมนาคม), 

   วิศ.ด. (วิิศวิกร์ร์มไฟฟ้า) สถาบัันเทคโนโลยี

   พื่ร์ะจอมเกล้าเจ้าคุณิทหาร์ลาดกร์ะบััง

เตชค์ฐสิณิป็์  เพื่ียซึ่้าย, อาจาร์ย์ ดร์.  วิศ.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มไฟฟ้า),

   ป็ร์.ด. (วิิศวิกร์ร์มไฟฟ้าและคอมพื่ิวิเตอร์์)

   มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีพื่ร์ะจอมเกล้าธนบัุร์ี

ทัศนีย์วิร์ร์ณิ์  ศร์ีป็ร์ะดิษฐ์, ร์องศาสตร์าจาร์ย์  บัธ.บั., ค.บั., วิท.ม. (วิิทยาการ์คอมพื่ิวิเตอร์์)

   มหาวิิทยาลัยร์ังสิต

ธนกฤต  โชติภาวิร์ิศ, ผ้้ช่วิยศาสตร์าจาร์ย์ ดร์. วิศ.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มโลหการ์), 

   ป็ร์.ด. (นาโนศาสตร์์และเทคโนโลยี)   

   จุฬาลงกร์ณิ์มหาวิิทยาลัย

ธันยธร์  ฟองสถิตย์กุล, อาจาร์ย์ ดร์.  วิศ.บั., M.Eng. (Industrial Engineering),  

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

บัุญชัย  วิลีธร์ชีพื่สวิัสดิ์, ผ้้ช่วิยศาสตร์าจาร์ย์ ดร์. วิท.บั., M.S. (Graphic Arts System), 

   วิท.ด. (เทคโนโลยีทางภาพื่)   

   จุฬาลงกร์ณิ์มหาวิิทยาลัย

ป็ิยพื่ร์  นุร์าร์ักษ์, ผ้้ช่วิยศาสตร์าจาร์ย์   วิศ.บั., M.Sc. (Electrical Engineering)

   University of Massachusetts Lowell

พื่ิมผกา  ป็ร์ะเสร์ิฐศิลป็์, ผ้้ช่วิยศาสตร์าจาร์ย์ ดร์.  วิท.บั., วิท.ม. (วิิทยาการ์สาร์สนเทศ),

   Ph.D. (Information Systems and

   Technology) Claremont Graduate   

   University

ภิร์มย์  คงเลิศ, ผ้้ช่วิยศาสตร์าจาร์ย์   วิศ.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มคอมพื่ิวิเตอร์์)

   มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีพื่ร์ะจอมเกล้าธนบัุร์ี
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ภ้มิ  เจ่อศิร์ิภักดี, ผ้้ช่วิยศาสตร์าจาร์ย์  B.Eng., M.Sc. (Electromechanical   

   Engineering), M.Sc. (Manufacturing   

   Engineering and Management) 

   The University of Nottingham

วิร์ัญญา  ป็ุณิณิวิัฒน์, ร์องศาสตร์าจาร์ย์ ดร์.  บัธ.บั., วิท.ม. (เทคโนโลยีการ์จัดการ์ร์ะบับั 

   สาร์สนเทศ), Ph.D. (Information System)  

   University of the West

วิฤษาย์  ร์่มสายหยุด, ร์องศาสตร์าจาร์ย์ ดร์.  วิท.บั., วิท.ม., ป็ร์.ด. (เทคโนโลยีสาร์สนเทศ) 

   มหาวิิทยาลัยสยาม

แวิวิบัุญ  แย้มแสงสังข์, อาจาร์ย์ ดร์.  วิท.บั., วิท.ม. (เคมีป็ร์ะยุกต์),  

   Ph.D. (Environmental Technology)

   The Joint Graduate School of Energy  

   and Environment

ศร์ันย์  นาคถนอม, อาจาร์ย์ ดร์.  วิท.บั., วิศ.ม. (เทคโนโลยีการ์บัันทึกข้อม้ล), 

   ป็ร์.ด. (เทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ 

   เพื่่�อการ์ศึกษา) มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยี  

   พื่ร์ะจอมเกล้าพื่ร์ะนคร์เหน่อ

ศร์ีสิทธิ์  เจียร์บัุตร์, ผ้้ช่วิยศาสตร์าจาร์ย์ ดร์.  วิศ.บั., ส.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มอุตสาหกร์ร์ม), 

   Ph.D. (Engineering Science)

   University of Southampton

สิทธิชัย  ร์ัชยศโยธิน, อาจาร์ย์ ดร์.  วิศ.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มเคร์่�องกล), 

   M.Sc. (Mechanical and Manufacturing  

   Engineering), Ph.D. (Mechanical  

   Engineering) University of Manchester

สุภาวิดี  ธีร์ธร์ร์มากร์, ร์องศาสตร์าจาร์ย์ ดร์.  วิท.บั., M.Sc. (Packaging),  

   วิท.ด. (เทคโนโลยีทางภาพื่)  

   จุฬาลงกร์ณิ์มหาวิิทยาลัย

อิทธิเดช  ม้ลมั�งมี, ผ้้ช่วิยศาสตร์าจาร์ย์  วิศ.บั., วิศ.ม. (วิิศวิกร์ร์มเคร์่�องกล) 

   มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีพื่ร์ะจอมเกล้าธนบัุร์ี 
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8.  คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา
ชููตระกููล  ศิิริไพบููลย์์, อาจารย์์ ดร. วศิ.บู., วศิ.ม., วศิ.ด. (วิศิวกูรรมเคร่�องกูล) 

       มหาวิทย์าลัย์เกูษตรศิาสตร์

ณััฏฐพร  พิมพาย์น, รองศิาสตราจารย์์ วท.บู., พบู.ม. (คอมพิวเตอร์)

       สถาบูันบูัณัฑิิตพัฒนบูริหารศิาสตร์

อรวรรณั  จิตตะกูาญจน์, อาจารย์์ วท.บู., วท.ม. (เทคโนโลย์ีสารสนเทศิ)

       สถาบัูนเทคโนโลยี์พระจอมเกูล้าเจ้าคุณัทหาร 

       ลาดกูระบูัง

นอกูจากูนี ้มหาวทิย์าลยั์ได้เชูญิคณัาจารย์์และผูท้รงคณุัวุฒจิากูสถาบูนักูารศิกึูษาและหนว่ย์งาน 

อ่�นอีกูเป็นจำานวนมากูมาเป็นกูรรมกูารผลติและบูรหิารชูดุวิชูา ผูร้ว่มผลติ/ปรบัูปรงุ ประมวลสาระชูดุวิชูา

และแนวกูารศึิกูษาชูุดวิชูา ซ่ึงราย์นามผู้ทรงคุณัวุฒิเหล่านี้มีปรากูฏในประมวลสาระชูุดวิชูาและแนวกูารศึิกูษา

ชูุดวิชูาที�ท่านได้ผลิต/ปรับูปรุง และเป็นอาจารย์์สัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม อาจารย์์ที�ปรึกูษาวิชูากูาร  

ตลอดจนอาจารย์์ที�ปรึกูษาวิทย์านิพนธ์/กูารศิึกูษาค้นคว้าอิสระ

9. หลักสูตรที่เปิดสอน*
9.1 หลักูสูตรวิทย์าศิาสตรมหาบูัณัฑิิต แขนงวิชูาเทคโนโลย์ีดิจิทัล ประกูอบูด้วย์ 2 กูลุ่มวิชูา ค่อ 

  ❖  กูลุ่มวิชูาวิทย์ากูารดิจิทัล

  ❖  กูลุ่มวิชูาเทคโนโลย์ีสารสนเทศิและนวัตกูรรมดิจิทัล

9.2 หลักูสูตรวิทย์าศิาสตรมหาบูัณัฑิิต แขนงวิชูาเทคโนโลย์ีกูารจัดกูารทางวิศิวกูรรม 

10. ประเภทของนักศึกษา
    นักูศิึกูษาระดับูปริญญาโท แบู่งเป็น 2 ประเภท ค่อ

10.1 นักูศึิกูษา หมาย์ความว่า นักูศึิกูษาระดับูบัูณัฑิิตศึิกูษา มหาวิทย์าลัย์สุโขทัย์ธรรมาธิราชู

10.2 นักูศึิกูษาทดลองเรีย์น หมาย์ความว่า บุูคคลที�มหาวิทย์าลัย์รับูเข้าเป็นนักูศึิกูษาทดลองเรีย์น

ตามเง่�อนไขที�มหาวิทย์าลัย์กูำาหนด ซึ่งเม่�อผ่านกูารประเมินหร่อครบูเง่�อนไขแล้ว จึงจะสามารถเปลี�ย์น

สถานภาพเป็นนักูศิึกูษาได้

(ที�มา: ข้อบูังคับูมหาวิทย์าลัย์สุโขทัย์ธรรมาธิราชู ว่าด้วย์ กูารศิึกูษาระดับูบูัณัฑิิตศิึกูษา พ.ศิ. 2560 และ 

       ข้อบูังคับูมหาวิทย์าลัย์สุโขทัย์ธรรมาธิราชู ว่าด้วย์ กูารศิึกูษาระดับูบัูณัฑิิตศิึกูษา (ฉบัูบูที� 2) 

 พ.ศิ. 2565)

หมายเหตุ	 * ข้อมูลอาจมีกูารเปลี�ย์นแปลง โปรดติดตามกูารเปิดสอนหลักูสูตรจากูเอกูสารประชูาสัมพันธ์/เว็บูไซต์ของมหาวิทย์าลัย์

   http://www.stou.ac.th/thai/gard_stdy/Masters/
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11. คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
11.1 การ์ศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท มีร์ะยะเวิลาศึกษาไม่เกิน 6 ป็ีการ์ศึกษา นับัจาก

วิันเป็ิดภาคการ์ศึกษาแร์กที�เข้าศึกษาในหลักส้ตร์

		 	 หลักสูตร	แผน	ก	แบบ	ก	2 นักศึกษาต้องลงทะเบัียนเร์ียนและสอบัผ่านชุดวิิชาตามที�

หลักส้ตร์กำหนด 4 ชุดวิิชา (24 หน่วิยกิต) โดยจะต้องได้ร์ะดับัคะแนนเฉลี�ยไม่ต�ำกวิ่า 3.00 จากร์ะบับั 4 

ร์ะดับัคะแนนหร์่อเทียบัเท่า ลงทะเบัียนเร์ียนวิิทยานิพื่นธ์ (12 หน่วิยกิต) พื่ร์้อมทั�งเสนอวิิทยานิพื่นธ์และ

สอบัผ่านการ์สอบัป็ากเป็ลา่ขั�นสดุทา้ยโดยคณิะกร์ร์มการ์ที�มหาวิิทยาลยัแตง่ตั�งและตอ้งเป็็นร์ะบับัเป็ดิให้

ผ้้สนใจเข้าร์ับัฟังได้ และผลงานหร์่อส่วินหนึ�งของวิิทยานิพื่นธ์ต้องได้ร์ับัการ์ตีพื่ิมพื่์หร์่ออย่างน้อยได้ร์ับั

การ์ยอมร์ับัให้ตีพื่ิมพื่์ในวิาร์สาร์ร์ะดับัชาติหร์่อนานาชาติที�มีคุณิภาพื่ตามป็ร์ะกาศคณิะกร์ร์มการ์ 

การ์อดุมศกึษา เร์่�อง หลกัเกณิฑิก์าร์พื่จิาร์ณิาวิาร์สาร์ทางวิิชาการ์สำหร์บััการ์เผยแพื่ร์ผ่ลงานทางวิิชาการ์ 

หร์่อนำเสนอต่อที�ป็ร์ะชุมวิิชาการ์โดยบัทควิามที�นำเสนอฉบัับัสมบ้ัร์ณิ์ (Full Paper) ได้ร์ับัการ์ตีพื่ิมพื่์ 

ในร์ายงานส่บัเน่�องจากการ์ป็ร์ะชุมวิิชาการ์ (Proceedings) ดังกล่าวิ และในภาคการ์ศึกษาสุดท้ายก่อน

สำเร์็จการ์ศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบีัยนเรี์ยนเพ่ื่�อเข้าร์ับัการ์อบัร์มเข้มเสริ์มป็ร์ะสบัการ์ณ์ิมหาบััณิฑิิต 

(ไม่นับัหน่วิยกิต)

		 	 หลักสูตร	แผน	ข นักศึกษาจะต้องลงทะเบัียนเร์ียนและสอบัผ่านชุดวิิชาตามที�หลักส้ตร์

กำหนด 5 ชุดวิิชา (30 หน่วิยกิต) โดยจะต้องได้ร์ะดับัคะแนนเฉลี�ยไม่ต�ำกวิ่า 3.00 จากร์ะบับั 4 ร์ะดับั

คะแนนหร์อ่เทียบัเท่า ลงทะเบีัยนเรี์ยนการ์ศึกษาค้นควิา้อสิร์ะ (6 หนว่ิยกติ) และสอบัผ่านการ์สอบัป็ร์ะมวิล

ควิามร์้ ้(Comprehensive Examination) ดว้ิยข้อเขยีนและ/หร์อ่ป็ากเป็ลา่ในสาขาวิิชานั�น พื่ร์อ้มทั�งเสนอ

ร์ายงานการ์ศึกษาค้นควิ้าอิสร์ะและสอบัผ่านการ์สอบัป็ากเป็ล่าขั�นสุดท้าย โดยคณิะกร์ร์มการ์ที�

มหาวิทิยาลยัแตง่ตั�งและตอ้งเป็็นร์ะบับัเป็ดิใหผ้้ส้นใจเขา้ร์บััฟงัได ้และร์ายงานการ์ศกึษาคน้ควิา้อสิร์ะหร์อ่

ส่วินหนึ�งของร์ายงานการ์ศึกษาค้นควิ้าอิสร์ะต้องได้ร์ับัการ์เผยแพื่ร่์ในลักษณิะใดลักษณิะหนึ�งที�ส่บัค้นได้

และในภาคการ์ศึกษาสุดท้ายก่อนสำเร็์จการ์ศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบัียนเพ่ื่�อเข้าร์ับัการ์อบัร์มเข้ม 

เสร์ิมป็ร์ะสบัการ์ณิ์มหาบััณิฑิิต (ไม่นับัหน่วิยกิต) 

11.2 การ์ลงทะเบัียนเร์ียนแต่ละภาคการ์ศึกษาให้นักศึกษาพื่ิจาร์ณิาจากโคร์งสร์้างของ 

หลักส้ตร์และแนวิทางการ์จัดโป็ร์แกร์มการ์ศึกษาที�ร์ะบุัไวิ้ในเอกสาร์หลักส้ตร์ฉบัับันี� ป็ร์ะกอบักับั 

แนวิทางการ์เป็ิดสอนชุดวิิชาและตาร์างสอบัไล่ที�ร์ะบัุไวิ้ในค้่ม่อลงทะเบัียนเร์ียนแต่ละป็ีการ์ศึกษา 

ทั�งนี� ชุดวิิชาที�ลงทะเบัียนในภาคการ์ศึกษาเดียวิกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน
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11.3 การ์ศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการ์ศึกษาจากป็ร์ะมวิลสาร์ะชุดวิิชา  

แนวิการ์ศึกษาชุดวิิชา ร์ายช่�อเอกสาร์คัดสร์ร์ การ์ส่�อสาร์ผ่านเคร์่อข่ายอิเล็กทร์อนิกส์ ที�มหาวิิทยาลัย

จัดให้แล้วิ นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นควิ้าเพื่ิ่มเติม จัดทำาร์ายงานและส่งงานที�ได้ร์ับัมอบัหมาย เข้าร์่วิม 

สมัมนาเสริ์ม/สมัมนาเข้ม และสอบัไลป่็ร์ะจำาภาคการ์ศึกษาตามวัิน เวิลา และสถานที�ที�มหาวิิทยาลยักำาหนด

11.4 หากนักศึกษามีป็ัญหาเกี�ยวิกับัเนื�อหาในป็ร์ะมวิลสาร์ะชุดวิิชา แนวิการ์ศึกษาชุดวิิชา 

ส่�อการ์สอนต่างๆ และวิิธีการ์ศึกษาชุดวิิชา สามาร์ถขอคำาป็ร์ึกษาที�สาขาวิิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย 

โทร์ศัพื่ท์ โทร์สาร์ e-Mail หร์่อเวิ็บัไซึ่ต์ ตามที�อย้่นี�

   ป็ร์ะธานกร์ร์มการ์ป็ร์ะจำาสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

   มหาวิิทยาลัยสุโขทัยธร์ร์มาธิร์าช

   ถนนแจ้งวิัฒนะ ตำาบัลบัางพื่้ด

   อำาเภอป็ากเกร์็ด จังหวิัดนนทบัุร์ี 11120

   โทร์ศัพื่ท์ 0 2504 8191 - 3 โทร์สาร์ 0 2503 4932 

   e-Mail: stoffice@stou.ac.th หร์่อ

   เวิ็บัไซึ่ต์ http://scitech.stou.ac.th/page/home.aspx

11.5 หากนักศึกษามีป็ัญหาเกี�ยวิกับัการ์ลงทะเบัียนเร์ียน การ์โอนชุดวิิชา การ์เพื่ิ่ม/ถอนชุดวิิชา 

การ์เป็ลี�ยนคำานำาหน้าช่�อ - ช่�อสกุล การ์เป็ลี�ยนที�อย้่ การ์ขอต่ออายุสถานภาพื่นักศึกษา การ์ลาพื่ัก 

การ์ศกึษา การ์ขอร์บััใบัป็ร์ะเมินผลการ์ศกึษา การ์ขอร์บััใบัร์บััร์องสถานภาพื่นกัศกึษา การ์ขอร์บััใบัร์ายงาน

ผลการ์ศึกษา ร์วิมทั�งการ์ร์้องเร์ียนเร์่�องอ่�นๆ ที�เกี�ยวิกับักิจกร์ร์มการ์ศึกษาในเร์่�องการ์สมัคร์เป็็นนักศึกษา 

การ์ลงทะเบีัยนเรี์ยน และการ์สอบั สามาร์ถขอคำาป็รึ์กษาที�สำานักบััณิฑิิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย 

โทร์ศัพื่ท์ โทร์สาร์ e-Mail หร์่อเวิ็บัไซึ่ต์ ตามที�อย้่นี�

   สำานักบััณิฑิิตศึกษา มหาวิิทยาลัยสุโขทัยธร์ร์มาธิร์าช

   ต้้ ป็ณิ. 55 ที�ทำาการ์ไป็ร์ษณิีย์โทร์เลขหลักสี�

   กร์ุงเทพื่ฯ 10210

   โทร์ศัพื่ท์ 0 2504 7560 - 4 โทร์สาร์ 0 2503 2660

   e-Mail: gsoffice@stou.ac.th หร์่อ

   เวิ็บัไซึ่ต์ https://ogs.stou.ac.th/



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

  เวบ็ไซต์์หลกัสตู์รการศกึษาระดับับณัฑิติ์ศึกษา



เวบ็ไซต์์ข้อมลูการเรยีนการสอนระดัับบณัฑิติ์ศึกษา
http:// www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

(หลักสูต์รปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา คือ

   กลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัล
  	กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล   

      

      

รายละเอียดัของหลักสูต์ร
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

Master of Science Program in Digital Technology

ชื่อปริญญา
ช่�อเต็ม   วิิทยาศาสตร์มหาบััณิฑิิต (เทคโนโลยีดิจิทัล)

อักษร์ย่อ   วิท.ม. (เทคโนโลยีดิจิทัล)

ช่�อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Science (Digital Technology)

อักษร์ย่อภาษาอังกฤษ M.Sc. (Digital Technology)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำาเร์็จการ์ศึกษาป็ร์ิญญาตร์ีหร์่อเทียบัเท่าจากสถาบัันอุดมศึกษาที�สภามหาวิิทยาลัยนั�นๆ 

ร์ับัร์อง

2. มีป็ร์ะสบัการ์ณิ์การ์ทำางานในสาขาที�เกี�ยวิข้องกับัเทคโนโลยีดิจิทัลมาแล้วิไม่ต�ำากวิ่า 1 ป็ี

3. มีควิามร์้ภ้าษาอังกฤษในร์ะดบััที�สามาร์ถศกึษาเอกสาร์ทางวิิชาการ์ได ้โดยมหีลกัฐานแสดง

ป็ร์ะกอบั

4. มีควิามร์้้หร์่อทักษะเกี�ยวิกับัเทคโนโลยีดิจิทัลหร์่อการ์เขียนโป็ร์แกร์มคอมพื่ิวิเตอร์์ได้

5. เป็น็ผ้ที้�สภาวิชิาการ์มหาวิิทยาลยัสโุขทัยธร์ร์มาธริ์าชพิื่จาร์ณิาแลว้ิเห็นสมควิร์รั์บัเข้าศกึษาได้

โดยไม่กร์ะทบัต่อการ์ร์ักษามาตร์ฐานบััณิฑิิตศึกษา

หมายเหตุ	 		ผ้้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่ึ่งมีคุณิสมบััติตามข้อ 1 - 5 ต้องไม่เป็็นโร์คที�เป็็นอุป็สร์ร์คต่อการ์ศึกษา หร์่อเคยถ้กถอน 

  สถานภาพื่การ์เป็น็นกัศกึษาของมหาวิทิยาลยัเนือ่งจากควิามป็ร์ะพื่ฤตเิส่�อมเสยี หากการ์กร์ะทำานั�นไดก้ร์ะทำาโดย 

  มิได้มีเจตนากร์ะทำาควิามผิด หร์่อกร์ะทำาโดยป็ร์ะมาท และลุแก่โทษในการ์กร์ะทำาจะกลับัเข้าศึกษาใหม่ได้  

  หากสภาวิิชาการ์เห็นสมควิร์ให้เข้าศึกษา ทั�งนี�เม่�อพื่้นกำาหนด 5 ป็ี นับัตั�งแต่วิันป็ร์ะกาศถอนสภาพื่การ์เป็็น 

  นักศึกษา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

 1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 	 	ชุดวิชา	 หน่วยกิต	

  ก. หมวิดวิิชาเฉพื่าะ                             4 24  

  ข. วิิทยานิพื่นธ์                   12  

  ค. การ์อบัร์มเข้มเสร์ิมป็ร์ะสบัการ์ณิ์มหาบััณิฑิิต            ไม่นับัหน่วิยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต	 

 2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

  วิชาแกน	1	ชุดวิชา

  99713 การ์จัดการ์เทคโนโลยีดิจิทัลเชิงกลยุทธ์

  วิชาเฉพาะด้าน	3	ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้

  กลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัล

  บังคับ	2	ชุดวิชา

  99708 ร์ะเบัียบัวิิธีวิิจัยและเคร์่�องม่อในการ์พื่ัฒนาร์ะบับัด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

  99711 วิิทยาการ์ข้อม้ลและข้อม้ลขนาดใหญ่

  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  ชุดวิิชาด้านวิิทยาการ์ดิจิทัล

  99712 ป็ัญญาป็ร์ะดิษฐ์และการ์ป็ร์ะยุกต์

  ชุดวิิชาด้านเทคโนโลยีสาร์สนเทศและนวิัตกร์ร์มดิจิทัล

  99710 เทคโนโลยีการ์ส่�อสาร์และร์ะบับันิเวิศโคร์งสร์้างพื่่�นฐาน 

  99714 ร์ะบับัไซึ่เบัอร์์กายภาพื่และการ์ป็ร์ะยุกต์

  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

  บังคับ	2	ชุดวิชา

  99705 ร์ะบับัอัตโนมัติของเคร์่อข่ายและควิามมั่นคงป็ลอดภัยทางไซึ่เบัอร์์

  99710 เทคโนโลยีการ์ส่�อสาร์และร์ะบับันิเวิศโคร์งสร์้างพื่่�นฐาน

หมายเหตุ * โคร์งสร์า้งและร์ายละเอยีดของหลักส้ตร์อาจมกีาร์ป็ร์บััป็ร์งุ/เป็ลี�ยนแป็ลงได ้ทั�งนี� ขอใหน้ักศกึษาตดิตามขา่วิจาก 

  เอกสาร์ป็ร์ะชาสัมพื่ันธ์/เวิ็บัไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลัย
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  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  ชุดวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

	 	 99714	 ระบบไซเบอร์กายภาพและการประยุกต์

  ชุดวิชาด้านวิทยาการดิจิทัล

	 	 99711	 วิทยาการข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่

	 	 99712	 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์

 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

	 	 99798	 วิทยานิพนธ์

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

	 	 99799	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีดิจิทัล*
	 	 	 	 เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์	โดยมีการประเมินผล	

	 	 	 	 การอบรมเข้ม	(มีค่าเทียบเท่า	6	หน่วยกิต)	แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

แผน	ข

 1) โครงสร้างของหลักสูตร      ชุดวิชา						หน่วยกิต	

	 	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ																											 	 	 5	 30	 	

	 	 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	 	 			1													 6	 	

	 	 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	 	 										 ไม่นับหน่วยกิต	

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต	 

	 2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  วิชาแกน 1 ชุดวิชา

	 	 99713	 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงกลยุทธ์

  วิชาเฉพาะด้าน 4 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้

  กลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัล

  บังคับ 3 ชุดวิชา

	 	 99708	 ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

	 	 99711	 วิทยาการข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่

	 	 99712	 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารั์บัการ์อบัร์มเข้มชุดวิิชาดังกล่าวิในภาคการ์ศึกษาสุดท้ายก่อนจบัการ์ศึกษาเท่านั�น 
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  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  ชุดวิิชาด้านเทคโนโลยีสาร์สนเทศและนวิัตกร์ร์มดิจิทัล

  99710 เทคโนโลยีการ์ส่�อสาร์และร์ะบับันิเวิศโคร์งสร์้างพื่่�นฐาน 

  99714 ร์ะบับัไซึ่เบัอร์์กายภาพื่และการ์ป็ร์ะยุกต์

  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

  บังคับ	3	ชุดวิชา

  99705 ร์ะบับัอัตโนมัติของเคร์่อข่ายและควิามมั่นคงป็ลอดภัยทางไซึ่เบัอร์์

  99710 เทคโนโลยีการ์ส่�อสาร์และร์ะบับันิเวิศโคร์งสร์้างพื่่�นฐาน 

  99714 ร์ะบับัไซึ่เบัอร์์กายภาพื่และการ์ป็ร์ะยุกต์

 	 และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  ชุดวิิชาด้านวิิทยาการ์ดิจิทัล

  99711 วิิทยาการ์ข้อม้ลและข้อม้ลขนาดใหญ่

  99712 ป็ัญญาป็ร์ะดิษฐ์และการ์ป็ร์ะยุกต์

 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  99797 การ์ศึกษาค้นควิ้าอิสร์ะ

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  99799 การ์อบัร์มเข้มเสร์ิมป็ร์ะสบัการ์ณิ์มหาบััณิฑิิตเทคโนโลยีดิจิทัล*
    เป็็นการ์อบัร์มเข้มที�เน้นการ์ฝึกป็ฏิบััติเพื่่�อเสร์ิมสร์้างป็ร์ะสบัการ์ณิ์ โดยมีการ์ป็ร์ะเมินผล

    การ์อบัร์มเข้ม (มีค่าเทียบัเท่า 6 หน่วิยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วิยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารั์บัการ์อบัร์มเข้มชุดวิิชาดังกล่าวิในภาคการ์ศึกษาสุดท้ายก่อนจบัการ์ศึกษาเท่านั�น 
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แผน	ก	แบบ	ก	2

	 	ปีที่	1	 ภาคต้น	 99713  การ์จัดการ์เทคโนโลยีดิจิทัลเชิงกลยุทธ์

	 		 	 กลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัล 

   99711 วิิทยาการ์ข้อม้ลและข้อม้ลขนาดใหญ่

   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

   99710 เทคโนโลยีการ์ส่�อสาร์และร์ะบับันิเวิศโคร์งสร์้างพื่่�นฐาน 

ปีที่	1	 ภาคปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัล

   99708 ร์ะเบัียบัวิิธีวิิจัยและเคร์่�องม่อในการ์พื่ัฒนาร์ะบับั 

    ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

   ----- ชุดวิิชาเฉพื่าะเล่อก 1 ชุดวิิชาโดยเล่อกจากชุดวิิชาต่อไป็นี�

   99710 เทคโนโลยีการ์ส่�อสาร์และร์ะบับันิเวิศโคร์งสร์้างพื่่�นฐาน*

   99712 ป็ัญญาป็ร์ะดิษฐ์และการ์ป็ร์ะยุกต์

   99714 ร์ะบับัไซึ่เบัอร์์กายภาพื่และการ์ป็ร์ะยุกต์

	 	 	 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

   99705 ร์ะบับัอัตโนมัติของเคร์่อข่ายและควิามมั่นคงป็ลอดภัย 

    ทางไซึ่เบัอร์์

   ----- ชุดวิิชาเฉพื่าะเล่อก 1 ชุดวิิชาโดยเล่อกจากชุดวิิชาต่อไป็นี�

   99711 วิิทยาการ์ข้อม้ลและข้อม้ลขนาดใหญ่*

   99712 ป็ัญญาป็ร์ะดิษฐ์และการ์ป็ร์ะยุกต์ 

   99714 ร์ะบับัไซึ่เบัอร์์กายภาพื่และการ์ป็ร์ะยุกต์

ปีที่	2	 ภาคต้น 99798 วิิทยานิพื่นธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 99798 วิิทยานิพื่นธ์

   99799 การ์อบัร์มเข้มเสร์ิมป็ร์ะสบัการ์ณิ์มหาบััณิฑิิต

    เทคโนโลยีดิจิทัล

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

หมายเหตุ * เป็็นชุดวิิชาที�เป็ิดสอนในภาคต้น
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หมายเหตุ  * เป็็นชุดวิิชาที�เป็ิดสอนในภาคป็ลาย

แผน	ข

 ปีที่	1	 ภาคต้น 99713 การ์จัดการ์เทคโนโลยีดิจิทัลเชิงกลยุทธ์

	 	 	 	 กลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัล 

   99711 วิิทยาการ์ข้อม้ลและข้อม้ลขนาดใหญ่

   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

   99710 เทคโนโลยีการ์ส่�อสาร์และร์ะบับันิเวิศโคร์งสร์้างพื่่�นฐาน 

ปีที่	1	 ภาคปลาย กลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัล

   99708 ร์ะเบัียบัวิิธีวิิจัยและเคร์่�องม่อในการ์พื่ัฒนาร์ะบับั   

     ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

   99712 ป็ัญญาป็ร์ะดิษฐ์และการ์ป็ร์ะยุกต์

	 	 	 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

   99705 ร์ะบับัอัตโนมัติของเคร์่อข่ายและควิามมั่นคงป็ลอดภัย 

     ทางไซึ่เบัอร์์

   99714 ร์ะบับัไซึ่เบัอร์์กายภาพื่และการ์ป็ร์ะยุกต์

ปีที่	2	 ภาคต้น 99797 การ์ศึกษาค้นควิ้าอิสร์ะ

   ----- ชุดวิิชาเฉพื่าะเล่อก 1 ชุดวิิชาโดยเล่อกจากชุดวิิชาต่อไป็นี�

   กลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัล

   99710 เทคโนโลยีการ์ส่�อสาร์และร์ะบับันิเวิศโคร์งสร์้างพื่่�นฐาน

   99714 ร์ะบับัไซึ่เบัอร์์กายภาพื่และการ์ป็ร์ะยุกต์*

	 	 	 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

   99711 วิิทยาการ์ข้อม้ลและข้อม้ลขนาดใหญ่

   99712 ป็ัญญาป็ร์ะดิษฐ์และการ์ป็ร์ะยุกต์*

ปีที่	2	 ภาคปลาย 99799 การ์อบัร์มเข้มเสร์ิมป็ร์ะสบัการ์ณิ์มหาบััณิฑิิต

    เทคโนโลยีดิจิทัล



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

  เวบ็ไซต์์หลกัสตู์รการศกึษาระดับับณัฑิติ์ศึกษา



เวบ็ไซต์์ข้อมลูการเรยีนการสอนระดัับบณัฑิติ์ศึกษา
http:// www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

รายละเอียดัของหลักสูต์ร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม

(หลักสูต์รปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม

Master of Science Program in Engineering Management Technology

ชื่อปริญญา
ช่�อเต็ม  วิิทยาศาสตร์มหาบััณิฑิิต (เทคโนโลยีการ์จัดการ์ทางวิิศวิกร์ร์ม)

อักษร์ย่อ วิท.ม. (เทคโนโลยีการ์จัดการ์ทางวิิศวิกร์ร์ม)

ช่�อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Science (Engineering Management Technology) 

อักษร์ย่อภาษาอังกฤษ M.Sc. (Engineering Management Technology)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร์็จการ์ศึกษาป็ร์ิญญาตร์ีหร์่อเทียบัเท่าจากมหาวิิทยาลัยหร์่อสถาบัันอุดมศึกษาที� 

สภามหาวิิทยาลัยนั�นๆ ร์ับัร์อง ในสาขาที�เกี�ยวิข้องกับัวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีการ์จัดการ์ทางวิิศวิกร์ร์ม 

วิิศวิกร์ร์ม คร์ุศาสตร์์อุตสาหกร์ร์ม การ์จัดการ์การ์ผลิต การ์จัดการ์เทคโนโลยี และสาขาวิิชาอ่�นที� 

เกี�ยวิข้อง 

2. มีป็ร์ะสบัการ์ณิ์การ์ทำงานที�เกี�ยวิข้องอย่างน้อย 1 ป็ี

3. มีควิามร์้้ภาษาอังกฤษเป็็นไป็ตามเกณิฑิ์ที�มหาวิิทยาลัยกำหนด

หมายเหตุ		1) ผ้้ที�มีคุณิสมบััติไม่คร์บัถ้วินตามข้อ 1 - 2 และ 3 มหาวิิทยาลัยอาจร์ับัเข้าศึกษาได้โดยพื่ิจาร์ณิาเป็็นร์ายๆ ไป็

        2) สำาหร์ับัผ้้ท่ีไม่มีความรู้ด้านอุตสาหกรรม สาขาวิิชาฯ อาจพื่ิจาร์ณิาให้ศึกษาชุดวิิชา/อบัร์มเพื่ิ่มเติมตามที� 

  มหาวิิทยาลัยกำาหนด
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน	ก	แบบ	ก	2

	 1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

  ก. หมวิดวิิชาเฉพื่าะ 4 24  

  ข. วิิทยานิพื่นธ์  12

  ค. การ์อบัร์มเข้มเสร์ิมป็ร์ะสบัการ์ณิ์มหาบััณิฑิิต  ไม่นับัหน่วิยกิต 

 	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

 2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

 	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

   บังคับ	2	ชุดวิชา

   97701 การ์วิิจัย การ์พื่ัฒนา และนวิัตกร์ร์ม

   97706 การ์จัดการ์ทางวิิศวิกร์ร์มและการ์พื่ัฒนากร์ะบัวินการ์

   และเลือก	2	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   97702 ร์ะบับัการ์ผลิตที�ชาญฉลาดและเคร์่�องจักร์กลอัจฉร์ิยะ

   97703 ร์ะบับัการ์ผลิตบัร์ร์จุภัณิฑิ์อย่างยั่งย่น

   97704 เทคโนโลยีและร์ะบับัคุณิภาพื่ทางอุตสาหกร์ร์มอาหาร์

   97705 เทคโนโลยีนวิัตกร์ร์มวิัสดุ

   97707 การ์ออกแบับัผลิตภัณิฑิ์และร์ะบับัการ์ผลิตที�ยั่งย่น

   97708 การ์จัดการ์เชิงกลยุทธ์และการ์ตัดสินใจทางวิิศวิกร์ร์ม

  ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

   97798 วิิทยานิพื่นธ์

  ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

   97799 การ์อบัร์มเข้มเสร์ิมป็ร์ะสบัการ์ณิ์มหาบััณิฑิิตเทคโนโลยีการ์จัดการ์ 

    ทางวิิศวิกร์ร์ม**    

    เป็็นการ์อบัร์มเข้มที�เน้นการ์ฝึกป็ฏิบััติเพื่่�อเสร์ิมสร์้างป็ร์ะสบัการ์ณิ์ โดยมีการ์ป็ร์ะเมินผล 

    การ์อบัร์มเข้ม (มีค่าเทียบัเท่า 6 หน่วิยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วิยกิตสะสม

หมายเหตุ * โคร์งสร์า้งและร์ายละเอยีดของหลักส้ตร์อาจมกีาร์ป็ร์บััป็ร์งุ/เป็ลี�ยนแป็ลงได ้ทั�งนี� ขอใหน้ักศกึษาตดิตามขา่วิจาก 

  เอกสาร์ป็ร์ะชาสัมพื่ันธ์/เวิ็บัไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลัย

 ** นักศึกษาต้องเข้าร์ับัการ์อบัร์มเข้มชุดวิิชาดังกล่าวิในภาคการ์ศึกษาสุดท้ายก่อนจบัการ์ศึกษาเท่านั�น
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แผน	ข 

	 1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	

  ก. หมวิดวิิชาเฉพื่าะ 5 30

  ข. การ์ศึกษาค้นควิ้าอิสร์ะ 1 6

  ค. การ์อบัร์มเข้มเสร์ิมป็ร์ะสบัการ์ณิ์มหาบััณิฑิิต  ไม่นับัหน่วิยกิต

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

 2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

   บังคับ	2	ชุดวิชา

   97701 การ์วิิจัย การ์พื่ัฒนา และนวิัตกร์ร์ม

   97706 การ์จัดการ์ทางวิิศวิกร์ร์มและการ์พื่ัฒนากร์ะบัวินการ์

   และเลือก	3	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   97702 ร์ะบับัการ์ผลิตที�ชาญฉลาดและเคร์่�องจักร์กลอัจฉร์ิยะ 

    97703 ร์ะบับัการ์ผลิตบัร์ร์จุภัณิฑิ์อย่างยั่งย่น 

   97704 เทคโนโลยีและร์ะบับัคุณิภาพื่ทางอุตสาหกร์ร์มอาหาร์

   97705 เทคโนโลยีนวิัตกร์ร์มวิัสดุ

   97707 การ์ออกแบับัผลิตภัณิฑิ์และร์ะบับัการ์ผลิตที�ยั่งย่น 

   97708 การ์จัดการ์เชิงกลยุทธ์และการ์ตัดสินใจทางวิิศวิกร์ร์ม

  ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

   97797 การ์ศึกษาค้นควิ้าอิสร์ะ

  ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

   97799 การ์อบัร์มเข้มเสร์ิมป็ร์ะสบัการ์ณิ์มหาบััณิฑิิตเทคโนโลยีการ์จัดการ์ 

    ทางวิิศวิกร์ร์ม*
    เป็็นการ์อบัร์มเข้มที�เน้นการ์ฝึกป็ฏิบััติเพื่่�อเสร์ิมสร์้างป็ร์ะสบัการ์ณิ์ โดยมีการ์ป็ร์ะเมินผล 

    การ์อบัร์มเข้ม (มีค่าเทียบัเท่า 6 หน่วิยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วิยกิตสะสม

หมายเหตุ  * นักศึกษาต้องเข้าร์ับัการ์อบัร์มเข้มชุดวิิชาดังกล่าวิในภาคการ์ศึกษาสุดท้ายก่อนจบัการ์ศึกษาเท่านั�น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา 

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 97706 การ์จัดการ์ทางวิิศวิกร์ร์มและการ์พื่ัฒนากร์ะบัวินการ์

  ----- ชุดวิิชาเฉพื่าะเล่อก 1 ชุดวิิชาโดยเล่อกจากชุดวิิชาต่อไป็นี�

  97702 ร์ะบับัการ์ผลิตที�ชาญฉลาดและเคร์่�องจักร์กลอัจฉร์ิยะ

  97703 ร์ะบับัการ์ผลิตบัร์ร์จุภัณิฑิ์อย่างยั่งย่น

  97708 การ์จัดการ์เชิงกลยุทธ์และการ์ตัดสินใจทางวิิศวิกร์ร์ม

ปีที่	1	 ภาคปลาย 97701 การ์วิิจัย การ์พื่ัฒนา และนวิัตกร์ร์ม

  ----- ชุดวิิชาเฉพื่าะเล่อก 1 ชุดวิิชาโดยเล่อกจากชุดวิิชาต่อไป็นี�

  97704 เทคโนโลยีและร์ะบับัคุณิภาพื่ทางอุตสาหกร์ร์มอาหาร์

  97705 เทคโนโลยีนวิัตกร์ร์มวิัสดุ

  97707 การ์ออกแบับัผลิตภัณิฑิ์และร์ะบับัการ์ผลิตที�ยั่งย่น

ปีที่	2	 ภาคต้น 97798 วิิทยานิพื่นธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 97798 วิิทยานิพื่นธ์

  97799 การ์อบัร์มเข้มเสร์ิมป็ร์ะสบัการ์ณิ์มหาบััณิฑิิต

   เทคโนโลยีการ์จัดการ์ทางวิิศวิกร์ร์ม

แผน ข

ปีที่	1	 ภาคต้น 97706 การ์จัดการ์ทางวิิศวิกร์ร์มและการ์พื่ัฒนากร์ะบัวินการ์

  ----- ชุดวิิชาเฉพื่าะเล่อก 1 ชุดวิิชาโดยเล่อกจากชุดวิิชาต่อไป็นี�

  97702 ร์ะบับัการ์ผลิตที�ชาญฉลาดและเคร์่�องจักร์กลอัจฉร์ิยะ

  97703 ร์ะบับัการ์ผลิตบัร์ร์จุภัณิฑิ์อย่างยั่งย่น

  97708 การ์จัดการ์เชิงกลยุทธ์และการ์ตัดสินใจทางวิิศวิกร์ร์ม
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ปีที่	1	 ภาคปลาย 97701 การ์วิิจัย การ์พื่ัฒนา และนวิัตกร์ร์ม

  ----- ชุดวิิชาเฉพื่าะเล่อก 1 ชุดวิิชาโดยเล่อกจากชุดวิิชาต่อไป็นี�

  97704 เทคโนโลยีและร์ะบับัคุณิภาพื่ทางอุตสาหกร์ร์มอาหาร์

  97705 เทคโนโลยีนวิัตกร์ร์มวิัสดุ

  97707 การ์ออกแบับัผลิตภัณิฑิ์และร์ะบับัการ์ผลิตที�ยั่งย่น

ปีที่	2	 ภาคต้น 97797 การ์ศึกษาค้นควิ้าอิสร์ะ

  ----- ชุดวิิชาเฉพื่าะเล่อก 1 ชุดวิิชาโดยเล่อกจากชุดวิิชาต่อไป็นี�

  97702 ร์ะบับัการ์ผลิตที�ชาญฉลาดและเคร์่�องจักร์กลอัจฉร์ิยะ

  97703 ร์ะบับัการ์ผลิตบัร์ร์จุภัณิฑิ์อย่างยั่งย่น

  97708 การ์จัดการ์เชิงกลยุทธ์และการ์ตัดสินใจทางวิิศวิกร์ร์ม

ปีที่	2	 ภาคปลาย 97799 การ์อบัร์มเข้มเสร์ิมป็ร์ะสบัการ์ณิ์มหาบััณิฑิิต

   เทคโนโลยีการ์จัดการ์ทางวิิศวิกร์ร์ม
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษา

รหัสชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

97701 การ์วิิจัย การ์พื่ัฒนา และนวิัตกร์ร์ม 

97702 ร์ะบับัการ์ผลิตที�ชาญฉลาดและเคร์่�องจักร์กลอัจฉร์ิยะ 

97703 ร์ะบับัการ์ผลิตบัร์ร์จุภัณิฑิ์อย่างยั่งย่น 

97704 เทคโนโลยีและร์ะบับัคุณิภาพื่ทางอุตสาหกร์ร์มอาหาร์ 

97705 เทคโนโลยีนวิัตกร์ร์มวิัสดุ 

97706 การ์จัดการ์ทางวิิศวิกร์ร์มและการ์พื่ัฒนากร์ะบัวินการ์ 

97707 การ์ออกแบับัผลิตภัณิฑิ์และร์ะบับัการ์ผลิตที�ยั่งย่น 

97708 การ์จัดการ์เชิงกลยุทธ์และการ์ตัดสินใจทางวิิศวิกร์ร์ม 

97797 การ์ศึกษาค้นควิ้าอิสร์ะ (เทคโนโลยีการ์จัดการ์ทางวิิศวิกร์ร์ม)*  

97798 วิิทยานิพื่นธ์ (เทคโนโลยีการ์จัดการ์ทางวิิศวิกร์ร์ม)*  

97799 การ์อบัร์มเข้มเสร์ิมป็ร์ะสบัการ์ณิ์มหาบััณิฑิิตเทคโนโลยี 
การ์จัดการ์ทางวิิศวิกร์ร์ม

 

99705 ร์ะบับัอัตโนมัติของเคร์่อข่ายและควิามมั�นคงป็ลอดภัยทางไซึ่เบัอร์ ์ 

99708 ร์ะเบัียบัวิิธีวิิจัยและเคร์่�องม่อในการ์พื่ัฒนาร์ะบับัด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

99710 เทคโนโลยีการ์ส่�อสาร์และร์ะบับันิเวิศโคร์งสร์้างพื่่�นฐาน 

99711 วิิทยาการ์ข้อม้ลและข้อม้ลขนาดใหญ่ 

99712 ป็ัญญาป็ร์ะดิษฐ์และการ์ป็ร์ะยุกต์ 

99713 การ์จัดการ์เทคโนโลยีดิจิทัลเชิงกลยุทธ์ 

99714 ร์ะบับัไซึ่เบัอร์์กายภาพื่และการ์ป็ร์ะยุกต์ 

99797 การ์ศึกษาค้นควิ้าอิสร์ะ (เทคโนโลยีดิจิทัล)*  

99798 วิิทยานิพื่นธ์ (เทคโนโลยีดิจิทัล)*  

99799 การ์อบัร์มเข้มเสร์ิมป็ร์ะสบัการ์ณิ์มหาบััณิฑิิตเทคโนโลยีดิจิทัล  

หมายเหตุ   ข้อม้ลการ์เป็ิดสอนชุดวิิชาอาจมีการ์เป็ลี�ยนแป็ลง ทั�งนี� ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวิจากเอกสาร์ป็ร์ะชาสัมพื่ันธ์/

เวิ็บัไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลัย

 *  การ์ใส่ช่�อในวิงเล็บัหลังชุดวิิชาเพื่่�อการ์ส่บัค้น/ควิามเข้าใจวิ่าชุดวิิชานั�นๆ อย้่ในหลักส้ตร์ใดเท่านั�น

รายชื่อชุดวิชา
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รายละเอียดของชุดวิชา

97701	 การวิจัย	การพัฒนา	และนวัตกรรม    (6	หน่วยกิต)

 Research, Development and Innovation 

 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ื่�อให้นักศึกษามีควิามร์้้ ควิามเข้าใจในแนวิคิดเกี�ยวิกับัสถิติ ร์ะเบีัยบัวิิธีวิิจัย และ 

  กร์ะบัวินการ์สร์้างนวิัตกร์ร์ม

 2. เพ่ื่�อให้นักศึกษาสามาร์ถนำาควิามร์้้ด้านร์ะเบีัยบัวิิธีวิิจัยและเคร์่�องม่อวิิจัยมาใช้ในการ์ 

  วิางแผน และออกแบับัวิิธีการ์วิิจัยทางด้านวิิทยาศาสตร์์ วิิศวิกร์ร์มศาสตร์์และเทคโนโลยี 

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ควิามร์้้ทางร์ะเบีัยบัวิิธีวิิจัย สถิติวิิเคร์าะห์ ร์้ป็แบับัของการ์วิิจัย ขั�นตอนการ์วิิจัย การ์

กำาหนดป็ร์ะชากร์และกลุ่มตัวิอย่าง การ์เตร์ียมเคร์่�องม่อในการ์วิิจัย การ์ทดสอบัคุณิภาพื่ของเคร์่�องม่อ  

การ์ร์วิบัร์วิมข้อม้ล การ์ควิบัคุมควิามผิดพื่ลาดของข้อม้ล การ์เล่อกสถิติสำาหร์ับัวิิเคร์าะห์ข้อม้ล  

การ์ออกแบับัการ์ทดลอง กร์ะบัวินวิิธีวิิจัย การ์จัดทำาโคร์งร่์างการ์วิิจัยทางด้านวิิจัยด้านวิิทยาศาสตร์์ 

วิิศวิกร์ร์มศาสตร์์และเทคโนโลยี และหลักการ์วิิเคร์าะห์วิิจาร์ณิ์งานวิิจัย วิิธีการ์สร์้างนวิัตกร์ร์ม ร์้ป็แบับั

องค์กร์นวิัตกร์ร์ม แนวิคิดนวิัตกร์ร์มแบับัป็ร์ะหยัด การ์จัดการ์ควิามเสี�ยงในการ์วิิจัย การ์สร์้างป็ร์ะโยชน์

จากเทคโนโลยีและนวิัตกร์ร์ม

97702	 ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเครื่องจักรกลอัจฉริยะ	 	 	(6	หน่วยกิต)

 Smart Manufacturing and Intelligence Machine

 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ื่�อให้นักศึกษามีควิามร์้้ควิามเข้าใจองค์ป็ร์ะกอบั และแนวิคิดของร์ะบับัการ์ผลิตที� 

  ชาญฉลาดและเคร์่�องจักร์กลอัจฉร์ิยะ

 2. เพ่ื่�อให้นักศึกษาสามาร์ถวิิเคร์าะห์ เล่อกใช้ร์ะบับัการ์ผลิตที�ชาญฉลาดและเคร์่�องจักร์กล 

  อัจฉร์ิยะ
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การ์วิิเคร์าะห์ควิามต้องการ์ในร์ะบับัการ์ผลติ ร์ะบับัวัิดคมุการ์ผลติอตุสาหกร์ร์ม ร์ะบับัหุ่นยนต ์

ทางการ์ผลิต แนวิคิดการ์ออกแบับัร์ะบับัการ์ผลิตที�ชาญฉลาด การ์ออกแบับัเพื่่�อควิามง่ายต่อการ์บัำาร์ุง

ร์ักษา การ์ออกแบับัร์ะบับัอัตโนมัติและการ์ควิบัคุมเคร์่�องจักร์กลอัจฉร์ิยะ ป็ัญญาป็ร์ะดิษฐ์ในร์ะบับั 

การ์ผลิต อินเทอร์์เน็ตของสร์ร์พื่สิ่งในงานอุตสาหกร์ร์ม การ์ป็ร์ะเมินควิามคุ้มค่าในการ์ลงทุนร์ะบับั 

การ์ผลิตที�ทันสมัยต่อผลลัพื่ธ์ที�กลับัค่นมา ร์วิมทั�งการ์วิางแผนพื่ัฒนาบุัคลากร์เพ่ื่�อร์องร์ับัเทคโนโลยีที� 

ทันสมัย  

97703	 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน	 (6	หน่วยกิต)

 Sustainable Packaging Production System 

 วัตถุประสงค์	

 1.  เพื่่�อให้นักศึกษาสามาร์ถวิิเคร์าะห์และออกแบับัร์ะบับัการ์ผลิตบัร์ร์จุภัณิฑิ์

 2.  เพื่่�อให้นักศึกษาสามาร์ถเล่อกใช้วิัสดุสำาหร์ับับัร์ร์จุภัณิฑิ์ในการ์เพื่ิ่มม้ลค่าสินค้า

 3. เพื่่�อให้นักศึกษาสามาร์ถบั้ร์ณิาการ์ร์ะบับัการ์ผลิตบัร์ร์จุภัณิฑิ์อย่างยั่งย่น  

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 เทคโนโลยีการ์ผลติวิสัด ุการ์ดดัแป็ร์วิสัดเุพ่ื่�อการ์ผลติบัร์ร์จภุณัิฑิอ์ยา่งย่ังยน่ ป็จัจัยที�มีผลตอ่

การ์เลอ่กใช้วิสัดบุัร์ร์จภุณัิฑิร์์วิมถงึกลไกการ์ซึึ่มผา่นไดข้องกา๊ซึ่และของเหลวิ การ์วิเิคร์าะห์แนวิควิามคดิ

ทางการ์ตลาดและจติวิทิยาของผ้บ้ัร์โิภคเพ่ื่�อสร์า้งโอกาสในการ์ออกแบับับัร์ร์จภุณัิฑิอ์ย่างย่ังยน่ คร์อบัคลมุ

ด้านการ์ยศาสตร์์ (เออร์์โกโนมิกส)์ การ์ออกแบับัย้นเิวิอร์์ซึ่สัคร์อบัคลมุผ้้บัร์โิภคหลายกลุม่ร์วิมทั�งผ้ส้้งวัิย 

การ์ออกแบับับัร์ร์จุภัณิฑิ์โดยใช้แนวิควิามคิดตลอดวิัฏจักร์ชีวิิตและการ์ป็ร์ะเมินวิัฏจักร์ชีวิิตเป็็นแนวิทาง

เทคโนโลยีการ์ผลิตสิ่งพื่ิมพื่์บัร์ร์จุภัณิฑิ์และสายการ์ผลิต เทคโนโลยีสะอาด ร์ะบับันิเวิศอุตสาหกร์ร์ม  

การ์ควิบัคุมการ์ผลิต การ์เพื่ิ่มป็ร์ะสิทธิผลและป็ร์ะสิทธิภาพื่ตลอดโซึ่่อุป็ทาน เทคโนโลยีการ์ส่บัย้อนกลับั 

ป็ัจจัยที�มีผลต่อคุณิภาพื่ของบัร์ร์จุภัณิฑิ์ในร์ะบับัการ์กร์ะจายสินค้า พื่ลศาสตร์์การ์บัร์ร์จุ ควิามสัมพื่ันธ์

ร์ะหวิ่างเทคโนโลยีการ์ผลิตสิ่งพื่ิมพื่์บัร์ร์จุภัณิฑิ์กับัการ์บัร์ร์จุ  
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97704	 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร	 (6	หน่วยกิต)

 Technology and Quality System in Food Industry  

 วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ื่�อให้นักศึกษามีควิามร์้้ ควิามเข้าใจเกี�ยวิกับัแนวิคิด หลักการ์และข้อกำาหนดเกี�ยวิกับั 

  เทคโนโลยีและร์ะบับัคุณิภาพื่ทางอุตสาหกร์ร์มอาหาร์

 2.  เพ่ื่�อให้นักศึกษาสามาร์ถวิิเคร์าะห์และป็ร์ะยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวิัตกร์ร์มสมัยใหม่ใน 

  อุตสาหกร์ร์มอาหาร์

 3.  เพ่ื่�อให้นักศึกษาสามาร์ถป็ร์ะยุกต์หลักการ์และมาตร์ฐานการ์จัดการ์คุณิภาพื่ สุขลักษณิะ 

  และควิามป็ลอดภัยของอาหาร์ในอุตสาหกร์ร์ม 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 แนวิคิดและหลักการ์เกี�ยวิกับัเทคโนโลยีและนวิัตกร์ร์มสมัยใหม่เพ่ื่�อการ์พื่ัฒนางาน 

ทางอุตสาหกร์ร์มอาหาร์ คร์อบัคลุมถึงกร์ะบัวินการ์หลังการ์เก็บัเกี�ยวิ การ์แป็ร์ร์้ป็ การ์บัร์ร์จุ 

และการ์กร์ะจายสินค้า โดยเน้นการ์ป็ร์ะยุกต์ด้านการ์ผลิตและพัื่ฒนาผลิตภัณิฑ์ิอุตสาหกร์ร์มอาหาร์ 

แนวิคิดเกี�ยวิกับัคุณิภาพื่ สุขลักษณิะและควิามป็ลอดภัยของอาหาร์ คร์อบัคลุมถึงเร์่�องของหลักการ์

นานาชาติที�เกี�ยวิข้องและการ์ป็ร์ะยุกต์มาตร์ฐานการ์จัดการ์นานาชาติที�เกี�ยวิกับัคุณิภาพื่ สุขลักษณิะ 

และควิามป็ลอดภัยของผลิตภัณิฑิ์ในอุตสาหกร์ร์มการ์ผลิตและการ์บัร์ิการ์อาหาร์  

97705	 เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุ	 	 (6	หน่วยกิต)

 Innovative Material Technology

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่่�อให้นักศึกษาเข้าใจสมบััติของวิัสดุที�ใช้ในอุตสาหกร์ร์ม

 2. เพื่่�อให้นักศึกษาสามาร์ถวิิเคร์าะห์และออกแบับัวิัสดุใหม่ในอุตสาหกร์ร์ม

 3. เพื่่�อให้นักศึกษาสามาร์ถป็ร์ะยุกต์ใช้วิัสดุใหม่ในอุตสาหกร์ร์ม

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ป็ร์ะเภทและสมบััตขิองวัิสด ุเทคนคิการ์วิิเคร์าะห์และออกแบับัวัิสดทีุ�ใช้ในอุตสาหกร์ร์ม ร์ะบับั

และเทคโนโลยกีาร์ผลติวิสัดอุตุสาหกร์ร์ม วิศิวิกร์ร์มย้อนร์อย กร์ะบัวินการ์ผลติวิสัดใุหม่ นาโนเทคโนโลยี 

ร์ะบับัควิบัคุมคุณิภาพื่และมาตร์ฐานการ์ผลิตวิัสดุอุตสาหกร์ร์ม ป็ัจจัยที�มีผลต่อการ์ป็ร์ะยุกต์ใช้วัิสดุ 

ในอุตสาหกร์ร์ม เทคโนโลยีการ์ออกแบับัวิัสดุใหม่ วิัสดุชาญฉลาด วิัสดุชีวิภาพื่ วิัสดุขั�นส้ง บั้ร์ณิาการ์ 

การ์ออกแบับัและป็ร์ะยุกต์วิัสดุอุตสาหกร์ร์ม
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97706	 การจัดการทางวิศวกรรมและการพัฒนากระบวนการ	 	 (6	หน่วยกิต)

 Engineering Management and Process Development

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ื่�อให้นักศึกษาเข้าใจวิิธีการ์จัดการ์ทางวิิศวิกร์ร์มและการ์พัื่ฒนากร์ะบัวินการ์ผลิต 

  ในอุตสาหกร์ร์ม

 2. เพื่่�อให้นักศึกษาสามาร์ถป็ร์ะยุกต์ใช้แนวิคิดในการ์พื่ัฒนาร์ะบับัการ์ผลิตอุตสาหกร์ร์ม

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ป็ร์ะเภทของร์ะบับัการ์ผลติ การ์ออกแบับักร์ะบัวินการ์ผลติ การ์วิางแผนการ์ผลติ การ์ควิบัคุม

การ์ผลิต โซึ่่อุป็ทานและการ์จัดการ์ร์ะบับัลอจิสติกส์ การ์ตัดสินใจด้านการ์ผลิต การ์จัดการ์ควิามผันแป็ร์ 

ในร์ะบับัการ์ผลิต ขั�นตอนการ์แก้ไขป็ัญหาด้านการ์ผลิต การ์พื่ัฒนาร์ะบับัการ์ผลิตโดยวิิธีการ์เพื่ิ่ม 

ผลติภาพื่การ์ผลติ การ์ศึกษาและวิิเคร์าะห์ปั็ญหาทางการ์ผลติอตุสาหกร์ร์ม ร์ะบับัการ์ผลติแบับัลนี เทคนคิ 

ในการ์จัดการ์ควิามส้ญเป็ล่าในร์ะบับัการ์ผลิต การ์ควิบัคุมควิามผันแป็ร์ในการ์ผลิตด้วิยร์ะบับัซึ่ิกซึ่์ 

ซึ่กิซึ่ม์าร์ ์แนวิคดิร์ะบับัการ์ผลติในยุคอุตสาหกร์ร์ม 4.0 และการ์จดัการ์ คณุิธร์ร์มจร์ยิธร์ร์มในการ์จัดการ์

และพื่ัฒนาร์ะบับัการ์ผลิตอุตสาหกร์ร์ม

97707	 การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตที่ยั่งยืน	 	 (6	หน่วยกิต)

 Sustainable Product Design and Manufacturing System

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่่�อให้นักศึกษาได้ร์ับัควิามร์้้ในการ์ออกแบับัผลิตภัณิฑิ์และร์ะบับัการ์ผลิตที�ยั่งย่น

 2. เพื่่�อให้นักศึกษาสามาร์ถวิิเคร์าะห์ควิามต้องการ์ ออกแบับัผลิตภัณิฑิ์ และร์ะบับัการ์ผลิต 

  ที�ยั่งย่น

 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลักการ์ออกแบับัผลิตภัณิฑ์ิที�ย่ังย่น กร์ะบัวินการ์และเทคนิคการ์ออกแบับัทางวิิศวิกร์ร์ม 

การ์ออกแบับัเพ่ื่�อการ์ผลิตและการ์ป็ร์ะกอบั การ์แป็ลงหน้าที�ผลิตภัณิฑิ์เชิงคุณิภาพื่ การ์ออกแบับั

ด้วิยวิิศวิกร์ร์มคันไซึ่ การ์ออกแบับัที�คำานึงถึงการ์ยศาสตร์์ การ์ออกแบับัสำาหร์ับัคนทุกช่วิงวิัย แนวิคิด

ร์ะบับัการ์ผลิตแบับัยั่งย่น แนวิคิดร์ะบับัเศร์ษฐกิจแบับัหมุนเวิียน การ์ออกแบับักร์ะบัวินการ์แป็ร์ร์้ป็และ 

ร์ะบับัการ์ผลิตแบับัย่ังย่น การ์วิิเคร์าะห์แนวิควิามคิดทางการ์ตลาดและจิตวิิทยาของผ้้บัร์ิโภคเพ่ื่�อสร้์าง

โอกาสในการ์ออกแบับัผลิตภัณิฑิ์ที�ย่ังย่น การ์ป็ร์ะเมินวิัฏจักร์ชีวิิตผลิตภัณิฑิ์ การ์ใช้เทคโนโลยีสะอาด 

ในการ์ผลิต การ์ป็ร์ะเมินค่าใช้จ่ายตลอดอายุผลิตภัณิฑิ์ ร์ะบับันิเวิศอุตสาหกร์ร์ม และร์ะบับัการ์จัดการ์ 

ของเสียอุตสาหกร์ร์ม
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97708	 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางวิศวกรรม	 				(6	หน่วยกิต)

 Strategic Management and Decision Making for Engineering

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่่�อให้นักศึกษามีควิามร์้้ ควิามเข้าใจเกี�ยวิกับัการ์จัดการ์เชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกร์ร์ม

 2. เพื่่�อให้นักศึกษาสามาร์ถวิิเคร์าะห์และป็ร์ะยุกต์ใช้เคร์่�องม่อในการ์ตัดสินใจทางวิิศวิกร์ร์ม

 คำาอธิบายชุดวิชา

 กลยุทธ์และนโยบัายทางธุร์กิจ การ์วิางยุทธศาสตร์์และการ์วิางแผนป็ฏิบััติงานให้บัร์ร์ลุ 

เป็า้หมายของธรุ์กจิ การ์วิิเคร์าะห์ปั็จจยัทางธรุ์กจิ และกลยุทธต์า่งๆ ที�ใช้ในการ์จัดการ์ธรุ์กจิ การ์จดัการ์

ด้านคณุิภาพื่และควิามเสี�ยง ป็ร์ะเดน็ปั็ญหาในการ์ตดัสนิใจ องคป์็ร์ะกอบัในการ์ตดัสนิใจ วิิธกีาร์ตดัสนิใจ

ในการ์จัดการ์ กร์ะบัวินการ์และเทคนิคในการ์พื่ัฒนาตัวิเล่อกในการ์ตัดสินใจ เทคนิคในการ์วิิเคร์าะห์และ

การ์ตัดสินใจทางธุร์กิจ การ์ตัดสินใจภายใต้ข้อม้ล และวิิธีการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลขนาดใหญ่

97797	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม)	 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Engineering	Management	Technology)	

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ื่�อให้นกัศกึษามีทักษะและป็ร์ะสบัการ์ณิ์ในการ์แสวิงหาควิามร์้ด้ว้ิยกร์ะบัวินการ์ศกึษาจาก 

  ชุดวิิชาต่างๆ ในหลักส้ตร์ และแหล่งป็ร์ะโยชน์อ่�นที�เกี�ยวิข้องกับัเทคโนโลยีการ์จัดการ์ 

  ทางวิิศวิกร์ร์มมาใช้

 2. เพ่ื่�อให้นักศึกษาสามาร์ถศึกษาวิิจัยป็ัญหาทางด้านเทคโนโลยีการ์จัดการ์ทางวิิศวิกร์ร์ม  

  และ/หร์่อหัวิข้อที�นักศึกษาสนใจเป็็นพื่ิเศษ และเกี�ยวิข้องกับังานที�ป็ฏิบััติ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การ์เล่อกป็ัญหาสำาหร์ับัการ์วิิเคร์าะห์หร์่อวิิจัยด้านเทคโนโลยีการ์จัดการ์ทางวิิศวิกร์ร์ม  

การ์เขียนโคร์งการ์ค้นควิ้าอิสร์ะ การ์เสนอโคร์งการ์ค้นควิ้าอิสร์ะ การ์วิิเคร์าะห์วิร์ร์ณิกร์ร์มหร์่อเอกสาร์ 

ที�เกี�ยวิข้องกับัเร์่�องที�จะทำาการ์วิิเคร์าะห์ การ์เก็บัร์วิบัร์วิมข้อม้ล การ์วิิเคร์าะห์และสังเคร์าะห์ข้อม้ล  

การ์สร์ุป็ผล และการ์เขียนร์ายงานการ์ค้นควิ้าอิสร์ะ 
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97798	 วิทยานิพนธ์	(เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Engineering	Management	Technology)

 วัตถุประสงค์	เพื่่�อให้นักศึกษา

 1. สามาร์ถเล่อกป็ัญหาการ์วิิจัยสำาหร์ับัวิิทยานิพื่นธ์ได้

 2. สามาร์ถสำาร์วิจและวิิเคร์าะห์วิร์ร์ณิกร์ร์มที�เกี�ยวิข้องกับัเร์่�องที�จะทำาวิิทยานิพื่นธ์ได้

 3. สามาร์ถออกแบับัการ์วิิจัยสำาหร์ับัวิิทยานิพื่นธ์ได้

 4. มีควิามร์้้และทักษะในการ์เขียนและเสนอโคร์งการ์วิิทยานิพื่นธ์ได้

 5. สามาร์ถพื่ัฒนาเคร์่�องม่อวิิจัยเชิงป็ร์ิมาณิได้

 6. สามาร์ถพื่ัฒนาเคร์่�องม่อวิิจัยเชิงคุณิภาพื่ได้

 7. สามาร์ถร์วิบัร์วิม วิิเคร์าะห์ นำาเสนอข้อม้ลสำาหร์ับัวิิทยานิพื่นธ์

 8. สามาร์ถนำาเสนอและสอบัป็กป็้องวิิทยานิพื่นธ์

 9. สามาร์ถเขียนร์ายงานวิิทยานิพื่นธ์ฉบัับัสมบั้ร์ณิ์

 10. สามาร์ถเขียนร์ายงานการ์วิิจัยเพื่่�อการ์เผยแพื่ร์่

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การ์เล่อกป็ัญหาการ์วิิจัย การ์สำาร์วิจและวิิเคร์าะห์วิร์ร์ณิกร์ร์มที�เกี�ยวิข้อง การ์ออกแบับั 

การ์วิิจัย การ์เขียนและเสนอโคร์งการ์วิิทยานิพื่นธ์ การ์พื่ัฒนาเคร์่�องม่อเพื่่�อการ์วิิจัยสำาหร์ับัวิิทยานิพื่นธ์

ทั�งการ์วิจิยัเชิงป็ร์มิาณิและเชิงคณุิภาพื่ การ์เกบ็ัร์วิบัร์วิมข้อม้ล การ์นำาเสนอขอ้ม้ลวิทิยานพิื่นธ ์การ์นำาเสนอ

และสอบัป็กป็้องวิิทยานิพื่นธ์ การ์เขียนร์ายงานวิิทยานิพื่นธ์ฉบัับัสมบ้ัร์ณ์ิ การ์เขียนร์ายงานการ์วิิจัย 

เพื่่�อการ์เผยแพื่ร์่

97799	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	 (6	หน่วยกิต)

	 เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม	

 Graduate Professional Experience in Engineering Management Technology

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่่�อเพื่ิ่มพื่้นควิามร์้้และแลกเป็ลี�ยนป็ร์ะสบัการ์ณิ์วิิชาชีพื่

 2. เพื่่�อเสร์ิมสร์้างทัศนคติที�ดีต่อการ์ป็ร์ะกอบัวิิชาชีพื่

 3. เพื่่�อพื่ัฒนาภาวิะผ้้นำาในวิิชาชีพื่

 4. เพื่่�อส่งเสร์ิมทักษะในการ์แก้ไขป็ัญหาและการ์ทำางานเป็็นทีม

 5. เพื่่�อเพื่ิ่มพื่้นคุณิธร์ร์ม จร์ิยธร์ร์ม และจร์ร์ยาวิิชาชีพื่
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การ์แลกเป็ลี�ยนควิามร์้้และป็ร์ะสบัการ์ณิ์ทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ร์วิมถึงเทคโนโลยี 

ที�เกี�ยวิข้องกับัการ์ดำาเนินงานในอุตสาหกร์ร์ม และเทคโนโลยีคอมพื่ิวิเตอร์์ที�มีส่วินสำาคัญต่อการ์พัื่ฒนา

ป็ร์ะเทศ การ์พัื่ฒนาตนเองให้มีบุัคลิกภาพื่ที�เหมาะสมสำาหร์ับัการ์เป็็นผ้้นำาทางวิิชาการ์ในวิิชาชีพื่  

การ์ส่งเสริ์มมนุษยสัมพัื่นธ์ การ์พัื่ฒนาทักษะในการ์แก้ไขและการ์ทำางานเป็็นทีม การ์เสริ์มสร้์างและ

เพื่ิ่มพื่้นคุณิธร์ร์ม จร์ิยธร์ร์ม และจร์ร์ยาวิิชาชีพื่ที�เหมาะสม 

99705	 ระบบอัตโนมัติของเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร	์	 (6	หนว่ยกติ)

 Network Automation and Cyber Security

 วัตถุประสงค์

     1.  เพ่ื่�อให้มีควิามร์้้ควิามเข้าใจในหลักการ์และทฤษฎีเกี�ยวิกับัร์ะบับัอัตโนมัติของเคร์่อข่าย 

  และควิามมั่นคงป็ลอดภัยทางไซึ่เบัอร์์

     2.  เพ่ื่�อให้มคีวิามร์้ค้วิามเขา้ใจในหลกัการ์และทฤษฎีเกี�ยวิกบััการ์บัริ์หาร์จดัการ์ร์ะบับัอัตโนมัต ิ

  ของเคร์่อข่ายและควิามมั่นคงป็ลอดภัยทางไซึ่เบัอร์์

     3.  เพ่ื่�อให้สามาร์ถนำาควิามร์้้ด้านร์ะบับัอัตโนมัติของเคร์่อข่ายและควิามมั่นคงป็ลอดภัยทาง 

  ไซึ่เบัอร์์ไป็ส้่การ์ป็ฏิบััติได้

 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลักการ์เกี�ยวิกับัโพื่ร์โทคอลเคร์่อข่าย การ์กำาหนดค่าร์ะบับัป็ฏิบััติการ์เคร์่อข่าย หลักการ์

ออกแบับัซึ่อฟต์แวิร์์สำาหร์ับัร์ะบับัอัตโนมัติของเคร์่อข่าย การ์พัื่ฒนาซึ่อฟต์แวิร์์สำาหร์ับัร์ะบับัอัตโนมัติ

ของเคร์่อข่าย โคร์งสร์้างพื่่�นฐานร์ะบับัอัตโนมัติของเคร์่อข่าย การ์บัร์ิหาร์จัดการ์และการ์ป็ร์ะยุกต์ใช้งาน

ร์ะบับัอัตโนมัติของเคร์่อข่าย แนวิคิดด้านควิามม่ันคงป็ลอดภัยทางไซึ่เบัอร์์ ควิามม่ันคงป็ลอดภัยและ 

การ์บัริ์หาร์ควิามเสี�ยงของการ์ส่�อสาร์และเคร์่อข่าย อินเทอร์์เน็ตในทุกสร์ร์พื่สิ่งสำาหรั์บัควิามม่ันคง

ป็ลอดภัยทางไซึ่เบัอร์์ นโยบัายและมาตร์ฐานควิามม่ันคงป็ลอดภัยทางไซึ่เบัอร์์ การ์ออกแบับัและ 

การ์บัริ์หาร์จัดการ์ควิามม่ันคงป็ลอดภัยทางไซึ่เบัอร์์ การ์ป็ร์ะยุกต์ร์ะบับัอัตโนมัติของเคร์่อข่ายสำาหร์ับั 

ควิามม่ันคงป็ลอดภัย กฎหมายและการ์คุ้มคร์องข้อม้ลส่วินบุัคคลเกี�ยวิกับัควิามม่ันคงป็ลอดภัย 

ทางไซึ่เบัอร์์ การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลขนาดใหญ่ในควิามมั่นคงป็ลอดภัยทางไซึ่เบัอร์์ และกร์ณิีศึกษา
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99708	 ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล				(6	หน่วยกิต)

 Research Methodology and Tools in System Development for Digital Technology 

 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ื่�อให้มีควิามร์้้ควิามเข้าใจเกี�ยวิกับัร์ะเบัียบัวิิธีวิิจัยและเคร์่�องม่อในการ์พื่ัฒนาร์ะบับัด้าน 

  เทคโนโลยีดิจิทัล

 2. เพ่ื่�อให้สามาร์ถนำาควิามร์้้ด้านร์ะเบัียบัวิิธีวิิจัยและเคร์่�องม่อในการ์พัื่ฒนาร์ะบับัด้าน 

  เทคโนโลยดีจิทัิล ไป็ป็ร์ะยุกตส์ำาหร์บััเป็น็แนวิทางของวิทิยานพิื่นธห์ร่์อหัวิข้อโคร์งการ์วิจิยัได้

 คำาอธิบายชุดวิชา	

 แนวิคดิการ์วิจิยัดา้นเทคโนโลยีดจิทัิล การ์วิเิคร์าะห์ป็ญัหาเพ่ื่�อกำาหนดหัวิข้องานวิจิยัคร์อบัคลมุ

เทคนิควิิธีการ์เก็บัร์วิบัร์วิมควิามต้องการ์ การ์วิิเคร์าะห์ การ์ออกแบับั การ์จัดทำานโยบัาย การ์จัดสร์้าง

ร์ะบับั/แบับัจำาลอง การ์ป็ร์ะเมนิ การ์บัำาร์งุร์กัษาร์ะบับัสาร์สนเทศ เคร์่�องม่อในการ์พัื่ฒนาร์ะบับัสาร์สนเทศ 

การ์บัร์หิาร์โคร์งการ์ การ์วิางแผนโคร์งการ์ การ์บัร์หิาร์ทร์พัื่ยากร์โคร์งการ์ และกร์ณิศีกึษา งานวิจัิยดา้น

เทคโนโลยีดิจิทัล หลักการ์ดำาเนินการ์วิิจัย สถิติและการ์ป็ร์ะเมินสำาหร์ับัการ์วิิจัย การ์สร์ุป็/อภิป็ร์ายผล 

การ์วิิจยั การ์จดัทำาร์ายงานเพ่ื่�อนำาเสนอในการ์ป็ร์ะชุมวิชิาการ์และการ์เขียนบัทควิามเพ่ื่�อตพีื่มิพื่์ในวิาร์สาร์

วิิชาการ์ จร์ิยธร์ร์มและควิามร์ับัผิดชอบัของผ้้วิิจัยที�มีต่อตนเอง และสังคม

99710	 เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐาน	 (6	หน่วยกิต)

 Communication Technology and Infrastructure Ecosystems 

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่่�อให้มีควิามร์้้ควิามเข้าใจเกี�ยวิกับัหลักการ์เทคโนโลยีการ์ส่�อสาร์

 2. เพ่ื่�อให้มีควิามร์้้ควิามเข้าใจเกี�ยวิกับัร์ะบับันิเวิศโคร์งสร้์างพ่ื่�นฐานและสถาปั็ตยกร์ร์ม 

  เคร์่อข่ายการ์ส่�อสาร์ต่างๆ

 3. เพ่ื่�อให้ป็ร์ะยุกต์เทคโนโลยีการ์ส่�อสาร์และร์ะบับันเิวิศโคร์งสร้์างพ่ื่�นฐานสำาหรั์บับัริ์การ์ดจิิทัล 

  ต่างๆ ได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลักการ์และทฤษฎีต่างๆ ของเทคโนโลยีการ์ส่�อสาร์ เทคโนโลยีเคล่�อนที�ไร์้สาย เทคโนโลยี

แบับัใช้สาย เทคโนโลยีเคร์่อข่าย ร์ะบับันิเวิศโคร์งสร้์างพ่ื่�นฐานและสถาป็ัตยกร์ร์มเคร์่อข่ายการ์ส่�อสาร์ 

การ์ป็ร์ะมวิลผลข้อม้ล การ์บัร์ิหาร์จัดการ์ทร์ัพื่ยากร์คล่�นควิามถี� ร์ะบับันิเวิศไอโอที โคร์งสร์้างพ่ื่�นฐาน

และโพื่ร์โทคอลการ์ค้นหาการ์บัริ์การ์สำาหรั์บัร์ะบับันิเวิศอินเทอร์์เน็ตของสร์ร์พื่สิ่ง โคร์งข่ายตัวิตร์วิจจับั

และตัวิกร์ะตุ้น การ์ส่�อสาร์ร์ะหวิ่างเคร์่�องจักร์กับัเคร์่�องจักร์ การ์บ้ัร์ณิาการ์เทคโนโลยีส่�อสาร์ดิจิทัลและ

เคร์่�องมอ่สำาหร์บััร์ะบับันเิวิศ แพื่ลตฟอร์ม์เทคโนโลยีดจิทัิลสมัยใหม่และร์ะบับัคลาวิดส์ำาหร์บััการ์ป็ร์ะยุกต์ 

สถาป็ัตยกร์ร์มแบับัผสมผสาน เทคโนโลยีสมัยใหม่สำาหร์ับัออกแบับัและพื่ัฒนาการ์บัร์ิการ์ดิจิทัล
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99711	 วิทยาการข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่	 (6	หน่วยกิต)

 Data Science and Big Data

	 วัตถุประสงค์

     1. เพ่ื่�อให้มีควิามร์้ค้วิามเขา้ใจในหลกัการ์และทฤษฎีที�เกี�ยวิข้องกบััวิทิยาการ์ข้อมล้และข้อมล้ 

  ขนาดใหญ่  

     2. เพื่่�อให้สามาร์ถป็ร์ะยุกต์ควิามร์้้ด้านวิิทยาการ์ข้อม้ลและข้อม้ลขนาดใหญ่ได้

 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลักการ์ของวิิทยาการ์ข้อม้ล ข้อม้ลขนาดใหญ่และการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล สถิติสำาหร์ับัวิิทยาการ์

ข้อม้ล การ์เขียนโป็ร์แกร์มคอมพิื่วิเตอร์์สำาหร์ับันักวิิทยาการ์ข้อม้ล ฐานข้อม้ลโนเอสคิวิแอล หลักการ์ 

และวิิธีการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล การ์วิิเคร์าะห์เชิงทำานายข้อม้ลสำาหร์ับันักวิิทยาศาสตร์์ข้อม้ล เหม่องข้อม้ล  

การ์เร์ียนร์้้ของเคร์่�อง การ์เร์ียนร์้้เชิงลึก และป็ัญญาป็ร์ะดิษฐ์ การ์ป็ร์ะมวิลผลภาษาธร์ร์มชาติ หลักการ์

ธรุ์กจิอจัฉร์ยิะและการ์วิเิคร์าะห์เชิงธรุ์กจิ หลกัการ์วิเิคร์าะห์ข้อม้ลและการ์นำาเสนอดว้ิยภาพื่ และกร์ณิศีกึษา

99712	 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์	 (6	หน่วยกิต)

 Artificial Intelligence and Applications 

	 วัตถุประสงค์

     1. เพื่่�อให้มีควิามร์้้ควิามเข้าใจในหลักการ์และทฤษฎีป็ัญญาป็ร์ะดิษฐ์

     2. เพื่่�อให้สามาร์ถป็ร์ะยุกต์ควิามร์้้ป็ัญญาป็ร์ะดิษฐ์ได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลกัการ์ และทฤษฎปี็ญัญาป็ร์ะดษิฐเ์บ่ั�องตน้ การ์แกป้็ญัหาดว้ิยป็ญัญาป็ร์ะดษิฐ ์สถาป็ตัยกร์ร์ม

คอมพื่ิวิเตอร์์สำาหรั์บัป็ัญญาป็ร์ะดิษฐ์ การ์เร์ียนร์้้ของเคร์่�อง การ์เรี์ยนร์้้เชิงลึก โคร์งข่ายป็ร์ะสาทเทียม 

การ์วิิเคร์าะห์ข้อควิามและการ์ป็ร์ะมวิลผลภาษาธร์ร์มชาติ การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลแบับัเร์ียลไทม์ การ์ร์้้จำา

และการ์วิเิคร์าะห์เสยีง คอมพื่วิิเตอร์ว์ิทัิศน ์ชีวิสาร์สนเทศศาสตร์ ์การ์วิเิคร์าะห์ขา่วิกร์องควิามป็ลอดภยั

ไซึ่เบัอร์์ ดาตาวิิชวิลไลเซึ่ชันสำาหร์ับัวิิเคร์าะห์ธุร์กิจ และกร์ณิีศึกษา
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

99713	 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงกลยุทธ์		 (6	หน่วยกิต)

 Strategic Digital Technology Management

 วัตถุประสงค์

     1. เพ่ื่�อให้มีควิามร์้้ควิามเข้าใจเกี�ยวิกับัแนวิคิดและหลักการ์ของการ์จัดการ์เทคโนโลยีดิจิทัล 

  เชิงกลยุทธ์

     2. เพื่่�อให้มีควิามสามาร์ถป็ร์ะยุกต์ด้านการ์จัดการ์เทคโนโลยีดิจิทัลเชิงกลยุทธ์ได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา  

 แนวิคดิและหลกัการ์ของการ์ป็รั์บัเป็ลี�ยนองคก์ร์บันพ่ื่�นฐานของเทคโนโลยดีจิทัิล แบับัจำาลอง

อ้างอิงการ์วิางแผนยุทธศาสตร์์และกำาหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ควิามสอดคล้องเชิงกลยุทธ์

ของเทคโนโลยีดิจิทัลกับักลยุทธ์ของธุร์กิจ การ์ออกแบับัสถาปั็ตยกร์ร์มองค์กร์ กร์ะบัวินการ์การ์คิด 

เชิงออกแบับั การ์ออกแบับับัร์ิการ์เพ่ื่�อป็ร์ะสบัการ์ณิ์ที�ดี การ์สร์้างนวิัตกร์ร์มบัร์ิการ์ที�มีคุณิค่าไป็ส้่ 

ผ้้ใช้อย่างย่ังย่น การ์ป็ร์ะยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การ์ตลาดดิจิทัล ธุร์กร์ร์มดิจิทัล แพื่ลตฟอร์์มดิจิทัล 

การ์เตร์ียมควิามพื่ร้์อมด้านดิจิทัล วิุฒิภาวิะด้านดิจิทัล กร์อบังานสำาหร์ับัการ์ป็ร์ะเมินสถานภาพื่ของ

องค์กร์ตามมาตร์ฐานและธร์ร์มาภิบัาลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ธร์ร์มาภิบัาลข้อม้ล การ์บัริ์หาร์จัดการ์  

การ์ให้บัร์ิการ์ การ์บัร์ิหาร์การ์เป็ลี�ยนแป็ลง และกร์ณิีศึกษาการ์ป็ร์ับัเป็ลี�ยนทางเทคโนโลยีดิจิทัลทั�งของ

ภาคร์ัฐและเอกชน

99714	 ระบบไซเบอร์กายภาพและการประยุกต์	 (6	หน่วยกิต)

 Cyber-Physical System and Applications

 วัตถุประสงค์

     1. เพื่่�อให้มีควิามร์้้ควิามเข้าใจเกี�ยวิกับัหลักการ์ของเทคโนโลยีร์ะบับัไซึ่เบัอร์์กายภาพื่

     2. เพื่่�อให้มีควิามร์้้ควิามเข้าใจเกี�ยวิกับัการ์ป็ร์ะยุกต์เทคโนโลยีร์ะบับัไซึ่เบัอร์์กายภาพื่สำาหร์ับั 

  นวิัตกร์ร์มดิจิทัลในด้านต่างๆ ได้

 คำาอธิบายชุดวิชา

 พ่ื่�นฐาน หลักการ์ และแนวิคิดของร์ะบับัไซึ่เบัอร์์กายภาพื่ เทคโนโลยีปั็ญญาป็ร์ะดิษฐ์ 

สำาหร์ับัร์ะบับัไซึ่เบัอร์์กายภาพื่ การ์ป็ฏิสัมพัื่นธ์และการ์บัริ์การ์จัดการ์ส่วินต่อป็ร์ะสานของร์ะบับัไซึ่เบัอร์์

กายภาพื่ การ์ควิบัคุมและการ์ออกแบับัร์ะบับัไซึ่เบัอร์์กายภาพื่สำาหร์ับัร์ะบับัอัจฉร์ิยะและร์ะบับัอัตโนมัติ 

การ์ป็ร์ะมวิลผลแบับักลุ่มเมฆสำาหร์ับัร์ะบับัไซึ่เบัอร์์กายภาพื่ การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลขนาดใหญ่สำาหร์ับั

ร์ะบับัไซึ่เบัอร์์กายภาพื่ มาตร์ฐานของร์ะบับัไซึ่เบัอร์์กายภาพื่ และการ์ป็ร์ะยุกต์ใช้งานของร์ะบับั 

ไซึ่เบัอร์์กายภาพื่สำาหร์ับันวิัตกร์ร์มดิจิทัลในด้านต่างๆ
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99797	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(เทคโนโลยีดิจิทัล)	 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Digital	Technology)
 วัตถุประสงค์	เพื่่�อให้นักศึกษา

 1. มีทักษะและป็ร์ะสบัการ์ณ์ิในการ์แสวิงหาควิามร์้้ด้วิยกร์ะบัวินการ์ศึกษาจากชุดวิิชาต่างๆ  

  ในหลักส้ตร์ และแหล่งป็ร์ะโยชน์อ่�นที�เกี�ยวิข้องกับัเทคโนโลยีดิจิทัลมาป็ร์ะยุกต์ใช้งานได้

 2. สามาร์ถศึกษาวิิจัยปั็ญหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ/หร์่อหัวิข้อที�นักศึกษาสนใจ 

  เป็็นพื่ิเศษ และเกี�ยวิข้องกับังานที�ป็ฏิบััติ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การ์เลอ่กป็ญัหาสำาหร์บััการ์วิเิคร์าะห์หร์อ่วิจัิยดา้นเทคโนโลยดีจิิทัล การ์เขียนโคร์งการ์คน้ควิา้

อิสร์ะ การ์เสนอโคร์งการ์ค้นควิ้าอิสร์ะ การ์วิิเคร์าะห์วิร์ร์ณิกร์ร์มหร์่อเอกสาร์ที�เกี�ยวิข้องกับัเร์่�องที�จะทำา 

การ์วิิเคร์าะห์ การ์เก็บัร์วิบัร์วิมข้อม้ล การ์วิิเคร์าะห์และสังเคร์าะห์ข้อม้ล การ์สร์ุป็ผล การ์เขียนร์ายงาน

การ์ค้นควิ้าอิสร์ะ และการ์เผยแพื่ร์่งานวิิจัยการ์ศึกษาค้นควิ้าอิสร์ะที�ได้มาตร์ฐาน

99798	 วิทยานิพนธ์	(เทคโนโลยีดิจิทัล)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Digital	Technology)

 วัตถุประสงค์	เพื่่�อให้นักศึกษา

 1. สามาร์ถเล่อกป็ัญหาการ์วิิจัยสำาหร์ับัวิิทยานิพื่นธ์ได้

 2. สามาร์ถสำาร์วิจและวิิเคร์าะห์วิร์ร์ณิกร์ร์มที�เกี�ยวิข้องกับัเร์่�องที�จะทำาวิิทยานิพื่นธ์ได้

 3. สามาร์ถออกแบับัการ์วิิจัยสำาหร์ับัวิิทยานิพื่นธ์ได้

 4. มีควิามร์้้และทักษะในการ์เขียนและเสนอโคร์งการ์วิิทยานิพื่นธ์ได้

 5. สามาร์ถพื่ัฒนาเคร์่�องม่อวิิจัยเชิงป็ร์ิมาณิได้

 6. สามาร์ถพื่ัฒนาเคร์่�องม่อวิิจัยเชิงคุณิภาพื่ได้

 7. สามาร์ถร์วิบัร์วิม วิิเคร์าะห์ นำาเสนอข้อม้ลสำาหร์ับัวิิทยานิพื่นธ์

 8. สามาร์ถนำาเสนอและสอบัป็กป็้องวิิทยานิพื่นธ์

 9. สามาร์ถเขียนร์ายงานวิิทยานิพื่นธ์ฉบัับัสมบั้ร์ณิ์

        10. สามาร์ถเขียนร์ายงานการ์วิิจัยเพื่่�อการ์เผยแพื่ร์่

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การ์เล่อกป็ัญหาการ์วิิจัย การ์สำาร์วิจและวิิเคร์าะห์วิร์ร์ณิกร์ร์มที�เกี�ยวิข้อง การ์ออกแบับั 

การ์วิิจัย การ์เขียนและเสนอโคร์งการ์วิิทยานิพื่นธ์ การ์พัื่ฒนาเคร์่�องม่อเพ่ื่�อการ์วิิจัยสำาหร์ับัวิิทยานิพื่นธ์ 

ทั�งการ์วิจิยัเชิงป็ร์มิาณิ และเชิงคณุิภาพื่ การ์เกบ็ัร์วิบัร์วิมข้อมล้ การ์นำาเสนอข้อมล้วิทิยานพิื่นธ ์การ์นำาเสนอ 

และสอบัป็กป็้องวิิทยานิพื่นธ์ การ์เขียนร์ายงานวิิทยานิพื่นธ์ฉบัับัสมบั้ร์ณิ์ การ์เขียนร์ายงาน การ์วิิจัยเพื่่�อ

การ์เผยแพื่ร์่
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99799	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีดิจิทัล	 (6	หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Digital Technology 

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่่�อให้มีควิามร์้้และป็ร์ะสบัการ์ณิ์ที�ทันต่อสถานการ์ณิ์ป็ัจจุบััน

 2. เพื่่�อพื่ัฒนาภาวิะผ้้นำาในวิิชาชีพื่เทคโนโลยีดิจิทัล

 3. เพื่่�อให้สามาร์ถทำางานร์่วิมกันเป็็นหม้่คณิะ

 4. เพื่่�อพื่ัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

 5. เพื่่�อเพื่ิ่มพื่้นคุณิธร์ร์ม จร์ิยธร์ร์ม และจร์ร์ยาวิิชาชีพื่

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การ์วิิเคร์าะห์ การ์จัดองค์การ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การ์พื่ัฒนาทักษะการ์ติดต่อส่�อสาร์  

การ์แกปั้็ญหา การ์จดัการ์ และการ์ป็ร์ะยุกตเ์ทคโนโลยดีจิทัิลเพ่ื่�อการ์จัดการ์และแกปั้็ญหากร์ณิศึีกษาตา่งๆ 

การ์พื่ัฒนาภาวิะผ้้นำาในวิิชาชีพื่ การ์ทำางานร์่วิมกันเป็็นหม้่คณิะ การ์เสร์ิมสร์้างคุณิธร์ร์ม จร์ิยธร์ร์มและ

จร์ร์ยาวิิชาชีพื่    
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

การ์จัดการ์เชิงกลยุทธ์และการ์ตัดสินใจ

 ทางวิิศวิกร์ร์ม

Strategic Management and Decision Making 

 for Engineering

97708

การ์จัดการ์ทางวิิศวิกร์ร์มและการ์พื่ัฒนา

 กร์ะบัวินการ์

Engineering Management and Process

 Development

97706

การ์จัดการ์เทคโนโลยีดิจิทัลเชิงกลยุทธ์ Strategic Digital Technology Management  99713

การ์วิิจัย การ์พื่ัฒนา และนวิัตกร์ร์ม Research, Development and Innovation 97701

การ์ศึกษาค้นควิ้าอิสร์ะ (เทคโนโลยีการ์จัดการ์

 ทางวิิศวิกร์ร์ม)

Independent Study (Engineering

 Management Technology)

97797

การ์ศึกษาค้นควิ้าอิสร์ะ (เทคโนโลยีดิจิทัล) Independent Study (Digital Technology) 99797

การ์อบัร์มเข้มเสร์ิมป็ร์ะสบัการ์ณิ์มหาบััณิฑิิต

 เทคโนโลยีการ์จัดการ์ทางวิิศวิกร์ร์ม

Graduate Professional Experience in  

 Engineering Management Technology

97799

การ์อบัร์มเข้มเสร์ิมป็ร์ะสบัการ์ณิ์มหาบััณิฑิิต 

 เทคโนโลยีดิจิทัล

Graduate Professional Experience in  

 Digital Technology

99799

การ์ออกแบับัผลิตภัณิฑิ์และร์ะบับั 

 การ์ผลิตที�ยั่งย่น

Sustainable Product Design and

 Manufacturing System

97707

เทคโนโลยีการ์ส่�อสาร์และร์ะบับันิเวิศ 

 โคร์งสร์้างพื่่�นฐาน

Communication Technology and  

 Infrastructure Ecosystems

99710

เทคโนโลยีนวิัตกร์ร์มวิัสดุ Innovative Material Technology 97705

เทคโนโลยีและร์ะบับัคุณิภาพื่ทาง 

 อุตสาหกร์ร์มอาหาร์

Technology and Quality System in  

 Food Industry

97704

ป็ัญญาป็ร์ะดิษฐ์และการ์ป็ร์ะยุกต์ Artificial Intelligence and Applications 99712

ร์ะบับัการ์ผลิตที�ชาญฉลาดและ

 เคร์่�องจักร์กลอัจฉร์ิยะ

Smart Manufacturing and Intelligence

 Machine

97702

ร์ะบับัการ์ผลิตบัร์ร์จุภัณิฑิ์อย่างยั่งย่น Sustainable Packaging Production System 97703

ร์ะบับัไซึ่เบัอร์์กายภาพื่และการ์ป็ร์ะยุกต์ Cyber-Physical System and Applications  99714

ร์ะบับัอัตโนมัติของเคร์่อข่ายและควิามมั่นคง 

 ป็ลอดภัยทางไซึ่เบัอร์์

Network Automation and Cyber Security  99705

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เร์ียงตามตัวิอักษร์)
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

ร์ะเบัียบัวิิธีวิิจัยและเคร์่�องม่อในการ์พื่ัฒนา 

 ร์ะบับัด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

Research Methodology and Tools in System 

 Development for Digital Technology

99708

วิิทยาการ์ข้อม้ลและข้อม้ลขนาดใหญ่ Data Science and Big Data 99711

วิิทยานิพื่นธ์ (เทคโนโลยีการ์จัดการ์ 

 ทางวิิศวิกร์ร์ม)

Thesis (Engineering Management

 Technology)

97798

วิิทยานิพื่นธ์ (เทคโนโลยีดิจิทัล) Thesis (Digital Technology) 99798



ถ.แจ้งวัฒ
นะ  5 กม.

ห้าแยกปากเกร็ด
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ไป จ
.นนท

บุรี

ไปปากเกร็ด         4.5 กม.

ธ.ไทยพาณ
ิชย์

มสธ
.

เมืองทองธานี

คลองบางพูด

วัดผาสุกมณีจักร

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร

ถ.ประชาชื่น

คลองประปา

สี่แยกบางเขน สี่แยกหลักสี่

ไปดอนเมืองไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

 สายรถที่ผ่าน     

1.  รถโดยสารประจำาทาง

	 -	 ผ่านถนนติวานนท์

	 	 33	90	367	(ปากเกร็ด	-	รังสิต)

	 -	 ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ

	 	 รถธรรมดา	52	150	166	356	1053	(นนทบุรี	-	วัดสาลีโขภิตาราม)	 	

	 	 รถปรับอากาศ	150	166	356

  

2. รถตู้โดยสาร

	 ปากเกร็ด	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 ปากเกร็ด	-	มีนบุรี

	 ปากเกร็ด	-	จตุจักร

	 ปากเกร็ด	-	ราม	1

	 ปากเกร็ด	-	สีลม

	 ปากเกร็ด	-	ฟิวเจอร์ฯ	(รังสิต)

	 เมืองทอง	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 เมืองทอง	-	ราม	1

	 เมืองทอง	-	เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

ที่ปรึกษา
	 อาจารย์	ดร.สิทธิชัย	รัชยศโยธิน

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สันทัด	ทองรินทร์	

บรรณาธิการ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศรีสิทธิ์		เจียรบุตร

	 รองศาสตราจารย์	ดร.วฤษาย์		ร่มสายหยุด	

	 นางสาวกรรณิการ์		สถิรวรกุล

ผู้รวบรวมและจัดทำา
	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

	 นางสาววีระวรรณ์	เพ็งศรี

ออกแบบปก
	 หน่วยศิลปะ	สำานักพิมพ์

จัดทำาโดย
	 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน	สำานักวิชาการ

พิมพ์ที่
	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	นนทบุรี	2565
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