
กลุม่วิชา  : วิทยาการดิจิทัล

แผน/แบบการศึกษา  : แผน ก แบบ ก 2

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

ข. วิทยานิพนธ์ 1 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก.  หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา

ข.  วิทยานิพนธ์ 1 ชุดวิชา

1 ชุดวิชา

ชุดวิชาด้านวิทยาการดิจิทัล

99712  ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

รายละเอียดของหลักสูตร

ค.  การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

วิชาเฉพาะด้าน 3 ชุดวิชา

99711  วทิยาการข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่

99708  ระเบียบวธิวีจิยัและเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีดิจทิัล

บงัคับ 2 ชุดวิชา

99713  การจดัการเทคโนโลยีดิจทิัลเชิงกลยุทธ์

โครงสร้างของหลักสูตร

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลกัสตูร

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

 : 1. ส าเร็จการศึกษาปรัญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนัน้ๆ รับรอง 

   2. มีประสบการณ์การท างานในสาขาที่เกีย่วข้องกับเทคโนโลยีดิจทิัลมาแล้วไม่ต่ ากวา่ 1 ปี 

   3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวชิาการได้ โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ 

   4. มีความรู้หรือทักษะเกีย่วกับเทคโนโลยีดิจทิัลหรือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 

   5. เป็นผู้ที่สภาวชิาการมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

   ผู้มีสิทธเิข้าศึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 5 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพ การเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย

   เนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท านัน้ได้กระท าโดยมิได้ มีเจตนากระท าความผิด หรือกระท าโดยประมาท และลุแกโทษในการกระท า

   จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวชิาการ เห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนีเ้มือ่พ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

 : หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยีดิจทิัล

   Master of Science Program in Digital Technology

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจทิัล)

   Master of Science (Digital Technology)

 : วท.ม. (เทคโนโลยีดิจทิัล)

   M.Sc. (Digital Technology)

วิชาแกน 1 ชุดวิชา

ชุดวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

99714  ระบบไซเบอร์กายภาพและการประยุกต์

99710  เทคโนโลยีการส่ือสารและระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐาน

99798  วทิยานิพนธ์

99799  การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีดิจทิัล *

เปน็การอบรมเข้มทีเ่นน้การฝึกปฏบิติัเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม

หมายเหต ุ * นกัศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้



กลุม่วิชา  : วิทยาการดิจิทัล

แผน/แบบการศึกษา  : แผน ข

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา

บงัคับ 3 ชุดวิชา

1 ชุดวิชา

1 ชุดวิชา

หมายเหตุ  * นกัศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

99712  ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์

99711  วทิยาการข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่

99708  ระเบียบวธิวีจิยัและเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีดิจทิัล

ชุดวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

99710  เทคโนโลยีการส่ือสารและระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐาน

Last Updated: 14-December-2021

 : 1. ส าเร็จการศึกษาปรัญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนัน้ๆ รับรอง 

   2. มีประสบการณ์การท างานในสาขาที่เกีย่วข้องกับเทคโนโลยีดิจทิัลมาแล้วไม่ต่ ากวา่ 1 ปี 

   3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวชิาการได้ โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ 

   4. มีความรู้หรือทักษะเกีย่วกับเทคโนโลยีดิจทิัลหรือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 

   5. เป็นผู้ที่สภาวชิาการมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

   ผู้มีสิทธเิข้าศึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 5 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพ การเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย

   เนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท านัน้ได้กระท าโดยมิได้ มีเจตนากระท าความผิด หรือกระท าโดยประมาท และลุแกโทษในการกระท า

   จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวชิาการ เห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนีเ้มือ่พ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

 : หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยีดิจทิัล

   Master of Science Program in Digital Technology

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจทิัล)

   Master of Science (Digital Technology)

 : วท.ม. (เทคโนโลยีดิจทิัล)

   M.Sc. (Digital Technology)

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

99714  ระบบไซเบอร์กายภาพและการประยุกต์

99797  การศึกษาค้นควา้อิสระ

99799  การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีดิจทิัล *

เปน็การอบรมเข้มทีเ่นน้การฝึกปฏบิติัเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม

วิชาแกน 1 ชุดวิชา

วิชาเฉพาะด้าน 4 ชุดวิชา

99713  การจดัการเทคโนโลยีดิจทิัลเชิงกลยุทธ์

รายละเอียดของหลักสูตร

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

โครงสร้างของหลักสูตร

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลกัสตูร


