
กลุ่มวชิา

แผน/แบบการศึกษา  : แผน ก แบบ ก 2

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 4 ชุดวชิา (24 หน่วยกิต)

ข. วทิยานิพนธ์ 1 ชุดวชิา (12 หน่วยกิต)

1 ชุดวชิา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก.  หมวดวชิาเฉพาะ 4 ชุดวชิา

บังคับ 2 ชุดวชิา

ข.  วทิยานิพนธ์ 1 ชุดวชิา

1 ชุดวชิา

   Master of Science (Digital Technology)

 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยดิีจทิัล

   Master of Science Program in Digital Technology

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยดิีจทิัล)

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ชุดวชิาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดจิทิัล

 : วท.ม. (เทคโนโลยดิีจทิัล)

   M.Sc. (Digital Technology)

 : 1. ส าเร็จการศึกษาปรัญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอดุมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนั้นๆ รับรอง 

   2. มปีระสบการณ์การท างานในสาขาที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยดิีจทิัลมาแล้วไมต่่ ากวา่ 1 ปี 

   3. มคีวามรู้ภาษาองักฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวชิาการได้ โดยมหีลักฐานแสดงประกอบ 

   4. มคีวามรู้หรือทักษะเกี่ยวกบัเทคโนโลยดิีจทิัลหรือการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 

   5. เป็นผู้ที่สภาวชิาการมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได้ โดยไมก่ระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

   ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาซ่ึงมคุีณสมบัติตามขอ้ 1 - 5 ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพ การเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย

   เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมไิด้ มเีจตนากระท าความผิด หรือกระท าโดยประมาท และลุแกโทษในการกระท า

   จะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้ หากสภาวชิาการ เห็นสมควรให้เขา้ศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

 : เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมตจิทิัล

วชิาแกน 1 ชุดวชิา

วชิาเฉพาะดา้น 3 ชุดวชิา

หมายเหตุ  * นกัศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

ชุดวชิาดา้นวทิยาการดจิทิัล

99713  การจดัการเทคโนโลยดิีจทิัลเชงิกลยทุธ์

99710  เทคโนโลยกีารส่ือสารและระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐาน

99705  ระบบอตัโนมติัของเครือขา่ยและความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร์

99714  ระบบไซเบอร์กายภาพและการประยกุต์

99712  ปัญญาประดิษฐ์และการประยกุต์

99711  วทิยาการขอ้มลูและขอ้มลูขนาดใหญ่

99798  วทิยานิพนธ์

ค.  การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

99799  การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยดิีจทิัล *

เปน็การอบรมเข้มที่เนน้การฝึกปฏบิติัเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม



กลุ่มวชิา

แผน/แบบการศึกษา  : แผน ข

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา (30 หน่วยกิต)

1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต)

1 ชุดวชิา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา

บังคับ 3 ชุดวชิา

1 ชุดวชิา

1 ชุดวชิาค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

99712  ปัญญาประดิษฐ์และการประยกุต์

โครงสร้างของหลกัสตูร

ข. การศึกษาค้นควา้อิสระ

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ปน้ี

ข. การศึกษาค้นควา้อิสระ

99797  การศึกษาค้นควา้อสิระ

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยดิีจทิัล)

   Master of Science (Digital Technology)

 : วท.ม. (เทคโนโลยดิีจทิัล)

   M.Sc. (Digital Technology)

 : 1. ส าเร็จการศึกษาปรัญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอดุมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนั้นๆ รับรอง 

   2. มปีระสบการณ์การท างานในสาขาที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยดิีจทิัลมาแล้วไมต่่ ากวา่ 1 ปี 

   3. มคีวามรู้ภาษาองักฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวชิาการได้ โดยมหีลักฐานแสดงประกอบ 

   4. มคีวามรู้หรือทักษะเกี่ยวกบัเทคโนโลยดิีจทิัลหรือการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 

   5. เป็นผู้ที่สภาวชิาการมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได้ โดยไมก่ระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

   ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาซ่ึงมคุีณสมบัติตามขอ้ 1 - 5 ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพ การเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย

   เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมไิด้ มเีจตนากระท าความผิด หรือกระท าโดยประมาท และลุแกโทษในการกระท า

   จะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้ หากสภาวชิาการ เห็นสมควรให้เขา้ศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยดิีจทิัล

99799  การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยดิีจทิัล *

เปน็การอบรมเข้มที่เนน้การฝึกปฏบิติัเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม

หมายเหตุ  * นกัศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

Last Updated: 14-December-2021

 : เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมตจิทิัล

วชิาแกน 1 ชุดวชิา

วชิาเฉพาะดา้น 4 ชุดวชิา

   Master of Science Program in Digital Technology

99711  วทิยาการขอ้มลูและขอ้มลูขนาดใหญ่

ชุดวชิาดา้นวทิยาการดจิทิัล

99713  การจดัการเทคโนโลยดิีจทิัลเชงิกลยทุธ์

99714  ระบบไซเบอร์กายภาพและการประยกุต์

99710  เทคโนโลยกีารส่ือสารและระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐาน

99705  ระบบอตัโนมติัของเครือขา่ยและความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร์


