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กอปรกบัปณธิานของมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชซ่ึงต้องการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กบัประชาชน
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ความรเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.  หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซ่ึงเป็นสถาบัน

อุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือ

น�าความรู้ความสามารถไปพัฒนาประเทศได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าท่ีท่ีมหาวิทยาลัยจะสามารถ

เข้าไปรับใช้สังคม กอปรกับปณิธานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งต้องการเปิดโอกาสทางการ

ศึกษาให้กับประชาชนท่ัวประเทศ จึงได้พัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถออกสู่

สังคมและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก การเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม วชิาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2538 และหลกัสตูรเทคโนโลยีบัณฑติ แขนงวิชา 

เทคโนโลยีพณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 อย่างไรก็ตามสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังคงเห็นความจ�าเป็นของการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงเป็นวิทยาการท่ีมีความส�าคัญในการประยุกต์ไอทีได้

อยา่งมีประสทิธภิาพรวมทัง้หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ซ่ึงเป็น

วิทยาการท่ีมีความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก�าหนดไว้ในแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการเปิดสอนใน

สถาบนัอุดมศึกษาหลายแหง่  แต่ปญัหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้ก็ยงัคงมอียูอ่ยา่งต่อเนื่อง การ

เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของระบบการเรียน

การสอนทางไกลในประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการเพ่ือตอบสนองสังคม โดยเน้นให้ตรงกับความ

ต้องการใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ/ตลาดแรงงาน การพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวจึงต้องสอดคล้องกับ

การตอบสนองความตอ้งการของตลาดและสอดคลอ้งกบัทิศทางการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีและวาง

โครงสรา้งหลกัสตูรโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลไดอ้ย่างเหมาะสม และสามารถผลติบัณฑติท่ีมคีณุภาพ

เทียบเท่ากับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยเปิด เช่น มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราชสามารถท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย

ท่ัวไปในระบบปกติ โดยมหาวิทยาลัยเน้นการใช้สื่อการสอนในรูปแบบประสมท่ีมีประสิทธิภาพต่อ

การเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เอกสารการเรียนการสอนหรือต�ารา สื่อโสตทัศน์ 
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รวมท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเลิร์นนิง (e-Learning) สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และก�าหนดให้มี 

การสมัมนาเสรมิ/สมัมนาเขม้ ณ ศนูย์บรกิารการศกึษาประจ�าจงัหวัด ศนูย์บริการการศกึษาประจ�าภมิูภาค

และศูนย์วิทยพัฒนา ตลอดจนการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัย 

ก�าหนด

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยระบบการสอนทางไกลท่ีกล่าวมานี้ 

ในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อิสราเอล เนเธอร์แลนด์ และออสเตรเลีย 

สามารถท�าได้และได้รับผลอย่างดีมาแล้วเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศศรีลังกาได้ประสบ 

ความส�าเรจ็ในการเปิดสอนสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในระดับปรญิญาโทดว้ยระบบการศกึษา

ทางไกล

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้พัฒนาหลักสูตรท่ี 

เป็นพหุวิทยาการ เพ่ือรองรับความต้องการของตลาดท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

โดยเป็นหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (หลกัสตูรใหม่ 

พ.ศ. 2552) และได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวในปี พ.ศ. 2554 เพ่ือให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยเริ่มใช้กับนักศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2555 และ

ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. 2558) เพ่ือใช้เปิดสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ในปี พ.ศ. 2560 ได้เปิดสอนหลักสูตร 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (หลกัสตูรปรบัปรงุ 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�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเม่ือวันท่ี  

15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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2. วัตถุประสงค์

2.1	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทาง

วิศวกรรม	มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือผลติมหาบัณฑติดา้นเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม ให้มีคณุลกัษณะ

ที่พึงประสงค์ดังนี้

1) มีความรู ้ความสามารถทางทฤษฎแีละการวิจยัทางดา้นเทคโนโลยีการจดัการทางวิศวกรรม

2) มีความสามารถน�าความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมไปใช้ในการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ แก้ปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายมิติอย่างเป็นระบบ

3) มีความสามารถศึกษาค้นคว้า และน�าองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม

ไปพัฒนางานทางวิชาการและวิชาชีพ และสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม 

รวมทั้งศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

4) มีความเป็นผู้น�า มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ คุณธรรม 

จริยธรรม และมีจิตส�านึกในวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม มีความรับผิดชอบ

ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  

5) มีความสามารถในการสร้าง เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมการผลิต อีกทั้งสามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.2	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

   1) ศกึษาคน้ควา้ปัญหาทางวิชาการเชิงลึก/ข้ันสงู สามารถแกไ้ขปัญหาและใช้ทักษะต่างๆ 

ที่ได้เรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้

   2) สามารถติดต่อส่ือสาร ท�างานร่วมกับผู้อ่ืน และแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น�าในกลุ่มได้อย่าง

เหมาะสม

   3) มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

   4) มีความรบัผดิชอบอย่างเตม็ท่ีในการศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเอง และมีการพัฒนาทาง

วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

สา า า าศาสตร ล ล
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3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน

ต่างๆ เป็นกรรมการท่ีปรึกษาประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อท�าหน้าท่ีพิจารณาเสนอ

ความเห็นเก่ียวกบัมาตรฐานการศกึษา การพัฒนาหลกัสตูรการสอน การวัดผลและบรกิารทางวชิาการใน 

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�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เลขานุการ

  (อาจารย์ ดร.สิทธิชัย  รัชยศโยธิน)

 7) รองประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 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�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   เลขานุการ 

   9) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางรุจาภา  รวยนิรันดร)

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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5. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือท�าหนา้ท่ีด�าเนนิงานดา้นบัณฑติศกึษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการ

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

สา า า าศาสตร ล ล
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สุภาวดี  ธีรธรรมากร, รองศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., M.Sc. (Packaging), 

   วท.ด. (เทคโนโลยีทางภาพ)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.2	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

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
วฤษาย์  ร่มสายหยุด, รองศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
   มหาวิทยาลัยสยาม
ศรันย์  นาคถนอม, อาจารย์ ดร.  วท.บ., วศ.ม. (เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล)
   ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   เพื่อการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
   พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

7.  คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
กชกร  ณ นครพนม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ศษ.บ., วท.ม. (วิทยาการคณนา)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรณิการ์  ยิ้มนาค, อาจารย์  วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีการบรรจุ) 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                    
ขจิตพรรณ  กฤตพลวิมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วศ.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 
   Ph.D. (Electronic Engineering)  
   University of Surrey

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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จีรานุช  บุดดีจีน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., วศ.ม. (การพัฒนางานอุตสาหกรรม), 

   วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัย

   เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ฐากร  พฤกษวันประสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วท.บ., วบ.ม. (สถิติประยุกต์) 

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

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

ทัศนีย์วรรณ์  ศรีประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์  บธ.บ., ค.บ., วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

   มหาวิทยาลัยรังสิต

ธนกฤต  โชติภาวริศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วศ.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), 

   Ph.D. (Nanoscience and Technology)  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธันยธร  ฟองสถิตย์กุล, อาจารย์  วศ.บ., M.Eng. (Industrial and Manufacturing  

   Engineering) Asian Institute of Technology

บุญชัย  วลีธรชีพสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., M.S. (Graphic Arts System), 

   วท.ด. (เทคโนโลยีทางภาพ)   

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปิยพร  นุรารักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วศ.บ., M.Sc. (Electrical Engineering) 

   University of Massachusetts Lowell

ผกามาศ  ผจญแกล้ว, รองศาสตราจารย์  วท.บ., M.Phil. (Printing Technology)  

   West Herts College

พิมผกา  ประเสริฐศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 

     Ph.D. (Information Systems and 

     Technology) Claremont Graduate University

สา า า าศาสตร ล ล
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ภิรมย์  คงเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วศ.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภูมิ  เจือศิริภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  B.Eng., M.Sc. (Electromechanical   

   Engineering), M.Sc. (Manufacturing   

   Engineering and Management) 

   The University of Nottingham

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

   สารสนเทศ), Ph.D. (Information System)  

   University of the West

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

   มหาวิทยาลัยสยาม

แววบุญ  แย้มแสงสังข์, อาจารย์ ดร.  วท.บ., วท.ม. (เคมีประยุกต์),  

   Ph.D. (Environmental Technology)

   The Joint Graduate School of Energy  

   and Environment

ศรันย์  นาคถนอม, อาจารย์ ดร.  วท.บ., วศ.ม. (เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล), 

   ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   เพื่อการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

   พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

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

   Ph.D. (Engineering Science)

   University of Southampton

สิทธิชัย  รัชยศโยธิน, อาจารย์ ดร.  วศ.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 

   M.Sc. (Mechanical and Manufacturing  

   Engineering), Ph.D. (Mechanical  

   Engineering) University of Manchester

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

   วท.ด. (เทคโนโลยีทางภาพ)  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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อิทธิเดช  มูลมั่งมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  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)

       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร 

       ลาดกระบัง

นอกจากนี ้มหาวทิยาลยัไดเ้ชญิคณาจารย์และผูท้รงคณุวุฒจิากสถาบันการศกึษาและหนว่ยงาน 

อื่นอีกเป็นจ�านวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุง ประมวลสาระและ 

แนวการศึกษาชุดวชิา ซ่ึงรายนามผูท้รงคุณวุฒเิหลา่นีมี้ปรากฏในประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา 

ท่ีท่านไดผ้ลติ/ปรบัปรงุ และเป็นอาจารย์สมัมนาเสรมิ สมัมนาเข้ม อาจารย์ท่ีปรกึษาวชิาการ 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 นกัศกึษาสามัญ หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลยัรบัเข้าเป็นนกัศึกษาโดยสมบูรณต์าม 

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

หมายเหตุ	 * ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

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

สา า า าศาสตร ล ล
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10.2 นกัศกึษาทดลองเรยีน หมายความวา่ บุคคลท่ีมหาวทิยาลยัรบัเข้าเป็นนกัศกึษาตามเงือ่นไข 

ของแตล่ะสาขาวชิา ซ่ึงเมือ่ผ่านการประเมินผลหรอืครบเงือ่นไขของแต่ละสาขาวิชาแลว้ จงึจะรบัเข้าเป็น

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

ผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสดุท้ายโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแต่งตัง้และต้องเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจ

เข้ารับฟังได้ และผลงานหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรบัให้ตพิีมพ์ในวารสารระดบัชาติหรอืนานาชาตท่ีิมีคณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน�าเสนอ

ต่อท่ีประชุมวชิาการโดยบทความท่ีน�าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รบัการตพีมิพ์ในรายงานสบืเนือ่ง 

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/หรอืปากเปล่าในสาขาวิชานัน้ พร้อมท้ังเสนอ

รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการท่ี

มหาวทิยาลยัแต่งต้ังและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารบัฟังได้ และรายงานการศกึษาค้นคว้าอิสระหรอื

ส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได ้

และในภาคการศกึษาสดุท้ายก่อนส�าเรจ็การศกึษานกัศกึษาต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารบัการอบรมเข้มเสรมิ

ประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

11.2 การลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาพิจารณาจากโครงสร้างของ 

หลักสูตรและแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาท่ีระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับนี้ ประกอบกับ 

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาและตารางสอบไล่ท่ีระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนเรียนแต่ละปีการศึกษา 

ทั้งนี้ ชุดวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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11.3 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากสื่อการสอนทางไกล 

ท่ีมหาวิทยาลยัจดัให้แลว้ นกัศกึษาจะตอ้งศกึษาคน้ควา้เพ่ิมเตมิ จดัท�ารายงานและสง่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

เข้าร่วมสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม และสอบไล่ประจ�าภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานท่ีที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด

11.4 หากนกัศึกษามีปัญหาเกีย่วกบัเนือ้หาในประมวลสาระ แนวการศกึษาชุดวิชา สือ่การสอน 

ต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอค�าปรึกษาท่ีสาขาวิชาฯ 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 การเพ่ิม/ถอนชุดวิชา 

การเปลี่ยนค�าน�าหน้าชื่อ - ช่ือสกุล การเปลี่ยนท่ีอยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพัก 

การศกึษา การขอรบัใบประเมินผลการศึกษา การขอรบัใบรบัรองสถานภาพนกัศกึษา การขอรบัใบรายงาน

ผลการศึกษา รวมทั้งการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาในเรื่องการสมัครเป็นนักศึกษา 

การลงทะเบียนเรียน และการสอบ สามารถขอค�าปรึกษาท่ีส�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/

สา า า าศาสตร ล ล





รายละเอียดของหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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สา า า าศาสตร ล ล

 หลักสตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม

       

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม)

อักษรย่อ วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Science (Engineering Management Technology) 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Sc. (Engineering Management Technology)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ี 

สภามหาวิทยาลัยรับรอง ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม 

วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม การจัดการการผลิต การจัดการเทคโนโลยี และสาขาวิชาอ่ืนที่ 

เกี่ยวข้อง 

2) มีประสบการณ์การท�างานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

3) มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

หมายเหตุ		1. ผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1) - 2) และ 3) มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป

     2. ส�าหรับนักศึกษาที่ไม่มีความรู้ด้านอุตสาหกรรม สาขาวิชาฯ อาจพิจารณาให้ศึกษาชุดวิชา/อบรม เพ่ิมเติม 

  ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

	 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 24  

  ข. วิทยานิพนธ์  12

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

 	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

   บังคับ	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
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สา า า าศาสตร ล ล

แผน	ข 

	 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30

  ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

  ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

   บังคับ	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
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา 

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 97706 การจัดการทางวิศวกรรมและการพัฒนากระบวนการ

  ------ ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  97702 ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเครื่องจักรกลอัจฉริยะ

  97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน

  97708 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางวิศวกรรม

ปีที่	1	 ภาคปลาย 97701 การวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม

  ------ ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  97704 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร

  97705 เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุ

  97707 การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตที่ยั่งยืน

ปีที่	2	 ภาคต้น 97798 วิทยานิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 97798 วิทยานิพนธ์

  97799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยี

   การจัดการทางวิศวกรรม

แผน	ข

ปีที่	1	 ภาคต้น 97706 การจัดการทางวิศวกรรมและการพัฒนากระบวนการ

  ------ ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  97702 ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเครื่องจักรกลอัจฉริยะ

  97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน

  97708 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางวิศวกรรม
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สา า า าศาสตร ล ล

ปีที่	1	 ภาคปลาย 97701 การวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม

  ------ ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  97704 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร

  97705 เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุ

  97707 การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตที่ยั่งยืน

ปีที่	2	 ภาคต้น 97797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  ------ ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  97702 ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเครื่องจักรกลอัจฉริยะ

  97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน

  97708 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางวิศวกรรม

ปีที่	2	 ภาคปลาย 97799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการ 

   ทางวิศวกรรม





รายละเอียดของหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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สา า า าศาสตร ล ล

 หลักสตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     I
  

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

อักษรย่อ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Science (Information and Communication 

 Technology)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Sc. (Information and Communication Technology)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1) ส�าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย

รับรอง

2) มีประสบการณ์การท�างานภายหลังจากส�าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี

3) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้  

4) ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 1)-3) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

หรอืเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัเนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี หากการ 

กระท�านั้นไดก้ระท�าโดยมิได้มเีจตนากระท�าความผิด หรือกระท�าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท�า

จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นก�าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วัน

ประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 	 	ชุดวิชา	 หน่วยกิต	

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ                             4 24  

  ข. วิทยานิพนธ์                   12  

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต            ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต	 

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

  บังคับ	3	ชุดวิชา

  99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

  99708 ระเบียบวิธีวิจัยและเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบ

   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  99709 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์

  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  99705 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์    

  99710 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์

  99711 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ส�าหรับธุรกิจ

 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  99798 วิทยานิพนธ์

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  99799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**

   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

    
หมายเหตุ      *  โครงสรา้งและรายละเอียดของหลกัสตูรอาจมีการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงได ้ท้ังนี ้ขอให้นกัศกึษาตดิตามขา่วจาก 

   เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

             ** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สา า า าศาสตร ล ล

แผน	ข

 (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 			ชุดวิชา หน่วยกิต  

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ     5 30

  ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ                          1 6

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต    ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร		

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)			

  บังคับ	4	ชุดวิชา

  99703   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

  99708 ระเบียบวิธีวิจัยและเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบ

   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  99709 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ 

  99710 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์

  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  99705 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์        

  99711 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
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น	 99708 ระเบียบวิธีวิจัยและเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบ

   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        

  99709 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์

ปีที่	1	 ภาคปลาย 99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

  ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  99705 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์

  99710 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์*

  99711 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



27

แนวทางการเ ดสอนชดวิชา นแตละ าค

รหัสชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

97701 การวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม 

97702 ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเครื่องจักรกลอัจฉริยะ 

97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน 

97704 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร 

97705 เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุ 

97706 การจัดการทางวิศวกรรมและการพัฒนากระบวนการ 

97707 การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตที่ยั่งยืน 

97708 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางวิศวกรรม 

97797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม)*  

97798 วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม)*  

97799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยี 
การจัดการทางวิศวกรรม



99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 

99705 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ 

99708 ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร



99709 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ 

99710 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์ 

99711 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ส�าหรับธุรกิจ 

99797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)*  

99798 วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)*  

99799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร



หมายเหตุ   ข้อมูลการเปิดสอนชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 *  การใส่ชื่อในวงเล็บหลังชุดวิชาเพื่อการสืบค้น/ความเข้าใจว่าชุดวิชานั้นๆ อยู่ในหลักสูตรใดเท่านั้น

รายชื่อชุดวิชา

สา า า าศาสตร ล ล
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รายละเอียดของชดวิชา

97701	 การวิจัย	การพัฒนา	และนวัตกรรม    (6	หน่วยกิต)

 Research, Development and Innovation 

 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับสถิติ ระเบียบวิธีวิจัย และ 

  กระบวนการสร้างนวัตกรรม

 2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน�าความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือวิจัยมาใช้ในการ 

  วางแผน และออกแบบวิธีการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ความรู้ทางระเบียบวิธีวิจัย สถิติวิเคราะห์ รูปแบบของการวิจัย ข้ันตอนการวิจัย การ

ก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเตรียมเครื่องมือในการวิจัย การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ  

การรวบรวมข้อมูล การควบคุมความผิดพลาดของข้อมูล การเลือกสถิติส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูล  

การออกแบบการทดลอง กระบวนวิธีวิจัย การจัดท�าโครงร่างการวิจัยทางด้านวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และหลักการวิเคราะห์วิจารณ์งานวิจัย วิธีการสร้างนวัตกรรม รูปแบบ

องค์กรนวัตกรรม แนวคิดนวัตกรรมแบบประหยัด การจัดการความเสี่ยงในการวิจัย การสร้างประโยชน์

จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม

97702	 ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเครื่องจักรกลอัจฉริยะ	 	 	(6	หน่วยกิต)

 Smart Manufacturing and Intelligence Machine

 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบ และแนวคิดของระบบการผลิตท่ี 

  ชาญฉลาดและเครื่องจักรกลอัจฉริยะ

 2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ เลือกใช้ระบบการผลิตท่ีชาญฉลาดและเครื่องจักรกล 

  อัจฉริยะ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวเิคราะห์ความต้องการในระบบการผลติ ระบบวัดคมุการผลติอตุสาหกรรม ระบบหุ่นยนต ์

ทางการผลิต แนวคิดการออกแบบระบบการผลิตที่ชาญฉลาด การออกแบบเพื่อความง่ายต่อการบ�ารุง

รักษา การออกแบบระบบอัตโนมัติและการควบคุมเครื่องจักรกลอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ในระบบ 

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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การผลิต อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในงานอุตสาหกรรม การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนระบบ 

การผลิตท่ีทันสมัยต่อผลลัพธ์ท่ีกลับคืนมา รวมท้ังการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับเทคโนโลยีท่ี 

ทันสมัย  

97703	 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน	 (6	หน่วยกิต)

 Sustainable Packaging Production System 

 วัตถุประสงค์	

 1.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์

 2.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้วัสดุส�าหรับบรรจุภัณฑ์ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า

 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน  

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 เทคโนโลยีการผลติวสัด ุการดัดแปรวัสดเุพ่ือการผลติบรรจุภณัฑอ์ย่างยัง่ยืน ปัจจยัท่ีมีผลตอ่

การเลอืกใชว้สัดบุรรจภุณัฑ์รวมถงึกลไกการซึมผา่นไดข้องกา๊ซและของเหลว การวิเคราะห์แนวความคดิ

ทางการตลาดและจติวทิยาของผูบ้รโิภคเพ่ือสรา้งโอกาสในการออกแบบบรรจภุณัฑอ์ย่างย่ังยืน ครอบคลมุ

ด้านการยศาสตร ์(เออร์โกโนมิกส)์ การออกแบบยูนเิวอรซั์สครอบคลมุผูบ้รโิภคหลายกลุม่รวมท้ังผูส้งูวัย 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้แนวความคิดตลอดวัฏจักรชีวิตและการประเมินวัฏจักรชีวิตเป็นแนวทาง

เทคโนโลยกีารผลติสิง่พมิพ์บรรจภุณัฑ์และสายการผลติ เทคโนโลยีสะอาด ระบบนเิวศอุตสาหกรรม การ

ควบคมุการผลติ การเพ่ิมประสทิธผิลและประสทิธภิาพตลอดโซ่อุปทาน เทคโนโลยกีารสบืย้อนกลบั ปัจจยั

ท่ีมีผลตอ่คณุภาพของบรรจภุณัฑ์ในระบบการกระจายสนิคา้ พลศาสตรก์ารบรรจ ุความสมัพันธร์ะหว่าง

เทคโนโลยีการผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์กับการบรรจุ  

97704	 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร	 (6	หน่วยกิต)

 Technology and Quality System in Food Industry  

 วัตถุประสงค ์

 1.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและข้อก�าหนดเกี่ยวกับ 

  เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร

 2.  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ใน 

  อุตสาหกรรมอาหาร

 3.  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์หลักการและมาตรฐานการจัดการคุณภาพ สุขลักษณะ 

  และความปลอดภัยของอาหารในอุตสาหกรรม 
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 คำาอธิบายชุดวิชา 

 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพ่ือการพัฒนางาน 

ทางอุตสาหกรรมอาหาร ครอบคลุมถึงกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การบรรจุ 

และการกระจายสินค้า โดยเน้นการประยุกต์ด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ สุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร ครอบคลุมถึงเรื่องของหลักการ

นานาชาตท่ีิเกีย่วข้องและการประยุกตม์าตรฐานการจดัการนานาชาตท่ีิเกีย่วกบัคณุภาพ สขุลกัษณะและ

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการอาหาร  

97705	 เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุ	 	 (6	หน่วยกิต)

 Innovative Material Technology

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสมบัติของวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรม

 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และออกแบบวัสดุใหม่ในอุตสาหกรรม

 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้วัสดุใหม่ในอุตสาหกรรม

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ประเภทและสมบัตขิองวสัด ุเทคนคิการวิเคราะห์และออกแบบวัสดท่ีุใช้ในอุตสาหกรรม ระบบ

และเทคโนโลยกีารผลติวสัดอุุตสาหกรรม วศิวกรรมย้อนรอย กระบวนการผลติวัสดใุหม ่นาโนเทคโนโลย ี

ระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม ปัจจัยท่ีมีผลต่อการประยุกต์ใช้วัสดุใน

อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการออกแบบวัสดุใหม่ วัสดุชาญฉลาด วัสดุชีวภาพ วัสดุข้ันสูง บูรณาการ 

การออกแบบและประยุกต์วัสดุอุตสาหกรรม

97706	 การจัดการทางวิศวกรรมและการพัฒนากระบวนการ	 	 (6	หน่วยกิต)

 Engineering Management and Process Development

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการจัดการทางวิศวกรรมและการพัฒนากระบวนการผลิต 

  ในอุตสาหกรรม

 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดในการพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ประเภทของระบบการผลติ การออกแบบกระบวนการผลติ การวางแผนการผลติ การควบคมุ

การผลิต โซ่อุปทานและการจัดการระบบลอจิสติกส์ การตัดสินใจด้านการผลิต การจัดการความผันแปร

ในระบบการผลิต ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้านการผลิต การพัฒนาระบบการผลิตโดยวิธีการเพ่ิมผลิต

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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ภาพการผลิต การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางการผลิตอุตสาหกรรม ระบบการผลิตแบบลีน เทคนิค

ในการจัดการความสูญเปล่าในระบบการผลิต การควบคุมความผันแปรในการผลิตด้วยระบบซิกซ์ซิกซ์

มาร ์แนวคดิระบบการผลติในยุคอตุสาหกรรม 4.0 และการจดัการ คณุธรรมจรยิธรรมในการจดัการและ

พัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม

97707	 การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตที่ยั่งยืน	 	 (6	หน่วยกิต)

 Sustainable Product Design and Manufacturing System

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตที่ยั่งยืน

 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ และระบบการผลิต 

  ที่ยั่งยืน

 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีย่ังยืน กระบวนการและเทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรม 

การออกแบบเพ่ือการผลิตและการประกอบ การแปลงหน้าท่ีผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ การออกแบบด้วย

วิศวกรรมคันไซ การออกแบบที่ค�านึงถึงการยศาสตร์ การออกแบบส�าหรับคนทุกช่วงวัย แนวคิดระบบ

การผลิตแบบยั่งยืน แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน การออกแบบกระบวนการแปรรูปและระบบ

การผลิตแบบย่ังยืน การวิเคราะห์แนวความคิดทางการตลาดและจิตวิทยาของผู้บริโภคเพ่ือสร้างโอกาส

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีย่ังยืน การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยีสะอาดใน 

การผลิต การประเมินค่าใช้จ่ายตลอดอายุผลิตภัณฑ์ ระบบนิเวศอุตสาหกรรม และระบบการจัดการ 

ของเสียอุตสาหกรรม

97708	 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางวิศวกรรม	 				(6	หน่วยกิต)

 Strategic Management and Decision Making for Engineering

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม

 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เครื่องมือในการตัดสินใจทางวิศวกรรม

 คำาอธิบายชุดวิชา

 กลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจ การวางยุทธศาสตร์และการวางแผนปฏิบัติงานให้บรรลุ 

เป้าหมายของธรุกจิ การวเิคราะห์ปัจจยัทางธรุกจิ และกลยทุธต่์างๆ ท่ีใช้ในการจัดการธรุกจิ การจดัการ

ดา้นคณุภาพและความเสีย่ง ประเดน็ปัญหาในการตดัสนิใจ องคป์ระกอบในการตดัสนิใจ วิธกีารตดัสนิใจ
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ในการจัดการ กระบวนการและเทคนิคในการพัฒนาตัวเลือกในการตัดสินใจ เทคนิคในการวิเคราะห์และ

การตัดสินใจทางธุรกิจ การตัดสินใจภายใต้ข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

97797	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม)	 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Engineering	Management	Technology)	
	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้นกัศกึษามีทักษะและประสบการณ์ในการแสวงหาความรูด้ว้ยกระบวนการศกึษาจาก 

  ชุดวิชาต่างๆ ในหลักสูตร และแหล่งประโยชน์อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการจัดการ 

  ทางวิศวกรรมมาใช้

 2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาวิจัยปัญหาทางด้านเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม  

  และ/หรือหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ และเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลือกปัญหาส�าหรับการวิเคราะห์หรือวิจัยด้านเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม  

การเขียนโครงการค้นคว้าอิสระ การเสนอโครงการค้นคว้าอิสระ การวิเคราะห์วรรณกรรมหรือเอกสาร 

ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะท�าการวิเคราะห์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  

การสรุปผล และการเขียนรายงานการค้นคว้าอิสระ 

97798	 วิทยานิพนธ์	(เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Engineering	Management	Technology)

 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

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลือกปัญหาการวิจัย การส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การออกแบบ 

การวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์

ท้ังการวจิยัเชิงปรมิาณและเชงิคณุภาพ การเกบ็รวบรวมข้อมูล การน�าเสนอขอ้มูลวทิยานพินธ ์การน�าเสนอ

และสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขียนรายงานวิทยานพินธฉ์บับสมบูรณ ์การเขียนรายงานการวจัิยเพือ่

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 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานในอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีมีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนา

ประเทศ การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมส�าหรับการเป็นผู้น�าทางวิชาการในวิชาชีพ  

การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะในการแก้ไขและการท�างานเป็นทีม การเสริมสร้างและ

เพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสม 

99703	 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์	 							(6	หน่วยกิต)

 Strategic Information and Communication Technology Management 

 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือให้ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ และทฤษฎดีา้นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

 2. เพ่ือให้มีความสามารถประยุกต์ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  เชิงกลยุทธ์ได้ 
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 คำาอธิบายชุดวิชา 

 วิสัยทัศน์ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรอบแนวคิดและหลักการ

การน�ามาใช้ในองค์การ สถาปัตยกรรมองค์กร กระบวนการด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารในองค์การ องค์การวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง การจัดการและตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดหาและการพัฒนา การประเมินผลตอบแทนของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขัน การจัดการทรัพยากรในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร ด้านงบประมาณและการเงิน ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี  

งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย งานบริการส่วนหน้า งานบริการฉุกเฉิน 

การจัดการการเปลี่ยนแปลง และปัญหา การจัดการความเสี่ยงและความม่ันคง การจัดการระดับการ

ให้บริการ รวมท้ังการประยุกต์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเชิงกลยุทธ์ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน กรอบทางด้านจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

99705	 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 (6	หน่วยกิต)

 Information and Communication Technology Security 

 วัตถุประสงค์	

 1.  เพ่ือให้มีความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภัย 

   เครือข่ายคอมพิวเตอร์

 2.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่าย 

   คอมพิวเตอร์

 3.  เพ่ือให้สามารถน�าความรู้ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยและการบริหารจัดการ 

   เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปสู่การปฏิบัติได้

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ภัยคุกคามและช่องโหว่ต่างๆ ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการเกี่ยวกับการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยี การรักษาความม่ันคงปลอดภัย นโยบายการจัดการความปลอดภัย  

วิธี มาตรฐานท่ีใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยท่ีเป็นที่ยอมรับ ประเด็นกฎหมายและจริยธรรม 

เกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

และโครงสรา้งพ้ืนฐาน เทคโนโลยีและเครือ่งมือส�าหรบับรหิารจดัการเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์การมอนเิตอร ์

บันทึก และวิเคราะห์การจราจรระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และกรณีศึกษา

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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99707	 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์	 (6	หน่วยกิต)

 Geographic Information System and Applications 

 วัตถุประสงค์	

 1.  เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจในหลกัการและทฤษฎีเกีย่วกบัระบบสารสนเทศภมิูศาสตรแ์ละ 

  การประยุกต์

 2. เพ่ือให้สามารถน�าความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ไปสู่ 

  การปฏิบัติได้ 

 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ องค์ประกอบ 

ลกัษณะข้อมูล ประเภท และขัน้ตอนวธิีในการน�าเข้า แกไ้ข และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี เทคนคิพ้ืนฐาน 

ส�าหรบัการสรา้งแผนท่ีดจิทัิล เทคโนโลยแีละเครือ่งมอืในการพัฒนา การจัดการ และการประยุกตร์ะบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและสนับสนุนการตัดสินใจ รวมท้ังกรณีศึกษาของระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านต่างๆ

99708	 ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ		 	 	 (6		หนว่ยกติ)

	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					

 Research Methodology and Tools in System Development for 

 Information and Communication Technology

	 วัตถุประสงค์	

 1.  เพ่ือให้มีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระเบียบวธิวิีจยัและเครือ่งมือในการพัฒนาระบบดา้น 

   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 2.  เพ่ือให้สามารถน�าความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้าน 

   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปประยุกต์ส�าหรับเป็นแนวทางของวิทยานิพนธ์ 

   หรือหัวข้อโครงการวิจัยได้

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก�าหนด

หัวข้องานวิจัยครอบคลุมเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมความต้องการ 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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รายงานเพ่ือน�าเสนอในการประชุมวชิาการและการเขียนบทความเพ่ือตพิีมพ์ในวารสารวิชาการ จรยิธรรม

และความรับผิดชอบของผู้วิจัยที่มีต่อตนเอง และสังคม

99709	 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์	 		 	 	 	 	 (6		หนว่ยกติ)

 Digital Business and Applications

	 วัตถุประสงค์	

 1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์

 2.  เพื่อให้สามารถน�าความรู้ด้านธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติได้

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิและหลกัการเกีย่วกบัธรุกจิดจิทัิลประกอบดว้ย กลยทุธ ์แบบจ�าลอง โครงสรา้งพ้ืนฐาน 

ท่ีรองรับธุรกิจดิจิทัล รูปแบบของธุรกิจดิจิทัล รวมท้ังผลิตภัณฑ์ดิจิทัล การออกแบบ การพัฒนา  

การจัดการ และการประยุกต์ธุรกิจดิจิทัล ระบบการท�าธุรกรรมแบบน่าเชื่อถือ ระบบช�าระเงิน การตลาด 

และการบรกิารผา่นสือ่ดจิทัิล การคา้ผา่นโมบาย สือ่สงัคมกบัธรุกจิดจิทัิล ความปลอดภยัในการท�าธรุกรรม 

เทคโนโลยีเครื่องมือ และนวัตกรรมส�าหรับธุรกิจดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการท�าธุรกรรม

ดิจิทัลและกรณีศึกษา   

99710	 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์		 	 			 	 (6	หนว่ยกติ)

 Mobile Wireless Technology and Application

	 วัตถุประสงค์	

 1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สาย

 2.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์เทคโนโลยีเคลื่อนท่ีไร้สายส�าหรับการ 

   บริการดิจิทัล

 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลักการและทฤษฎีของเทคโนโลยีเคลื่อนท่ีไร้สาย เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนท่ีไร้สาย 

ระยะสั้น เทคโนโลยีการสื่อสารแบนด์กว้าง การท�างานของระบบเคลื่อนที่ไร้สายประเภทต่างๆ ภาพรวม 

ของระบบเคลื่อนท่ีไร้สายในอนาคตส�าหรับบริการเสียง วีดิทัศน์ ข้อมูล และสื่อประสม การจัดกลุ่ม  

การจัดการระบบโครงข่ายเคลื่อนท่ีไร้สาย และการสนับสนุนทรัพยากร เทคโนโลยีประมวลผลเคลื่อนท่ี 

ไรส้าย ระบบการบรกิารดจิทัิลบนแพลตฟอรม์เคลือ่นท่ีไรส้าย การเขียนโปรแกรมเบือ้งตน้ส�าหรบัอุปกรณ์

เคลื่อนที่ การเข้าถึงข้อมูลในระบบเคลื่อนที่ไร้สาย การประยุกต์ใช้และกรณีศึกษา 

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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99711	 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำาหรับธุรกิจ		 	 	 	 (6		หนว่ยกติ)

 Big Data Analytics for Business

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

  ส�าหรับธุรกิจ 

 2.  เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ส�าหรับธุรกิจได้

 คำาอธิบายชุดวิชา

 พ้ืนฐาน หลักการ และแนวคิดของข้อมูลขนาดใหญ่ การจ�าแนกประเภทของข้อมูลขนาดใหญ่ 

การค�านวณแบบกระจาย เทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์เหมือง

ข้อความขนาดใหญ่ ทฤษฎีการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม เครื่องมือส�าหรับวิเคราะห์เครือข่ายสังคม  

รวมทั้งกรณีศึกษาส�าหรับการประยุกต์ทางธุรกิจ

99797	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	 	 (6		หนว่ยกติ)

 Independent	Study	(Information	and	Communication	Technology)

	 วัตถุประสงค์	

 เพ่ือให้สามารถศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหัวข้อท่ี 

สนใจ 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 การเลอืกปัญหาส�าหรบัการศกึษาคน้คว้าหรอืวิจัย การเขียนโครงการ การเสนอโครงการ การ

วเิคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การเกบ็รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมลู การเสนอรายงานผลการศกึษา 

ค้นคว้าหรือวิจัย  

99798	 วิทยานิพนธ์	(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)				 	 						(12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Information	and	Communication	Technology)

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1.  สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้

 2.  สามารถส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�าวิทยานิพนธ์ได้  

 3.  สามารถออกแบบการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้ 

 4.  มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

 5.  สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้

 6.  สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้
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 7.  สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น�าเสนอข้อมูลส�าหรับวิทยานิพนธ์

 8.  สามารถน�าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 9.  สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 10.  สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ 

คำาอธิบายชุดวิชา

การเลอืกปัญหาการวจิยั การส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การออกแบบการวิจยั 

การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ท้ังการ

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.  เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการถ่ายทอดโดยระบบการสอนทางไกล

 2.  เพื่อพัฒนาภาวะผู้น�าในวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 3.  เพื่อให้สามารถท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 4.  เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 5.  เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ   

	 คำาอธิบายชุดวิชา   

 การวิเคราะห์ การจัดองค์การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาทักษะ 

การติดต่อสื่อสาร การแก้ปัญหา การจัดการ และการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การจัดการ การพัฒนาภาวะผู้น�าในวิชาชีพ การท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ    

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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รายชื่อชดวิชา า า ทยและ า าอังก

(เรยงตา ตั อัก ร)

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจ 
 ทางวิศวกรรม

Strategic Management and Decision Making  
 for Engineering

97708

การจัดการทางวิศวกรรมและการพัฒนา  
 กระบวนการ

Engineering Management and Process  
 Development

97706

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์

Strategic Information and Communication  
 Technology Management 

99703

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ส�าหรับธุรกิจ Big Data Analytics for Business 99711

การวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม Research, Development and Innovation 97701

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (เทคโนโลยีการจัดการ 
 ทางวิศวกรรม)

Independent Study (Engineering  
 Management Technology)

97797

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 และการสื่อสาร)

Independent Study (Information and  
 Communication Technology)

99797

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  
 เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม

Graduate Professional Experience in  
 Engineering Management Technology

97799

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Graduate Professional Experience in  
 Information and Communication Technology

99799

การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตที่ยั่งยืน Sustainable Product Design and  
 Manufacturing System

97707

ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
 การสื่อสาร 

Information and Communication Technology  
 Security 

99705

เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์ Mobile Wireless Technology and Application 99710

เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุ Innovative Material Technology 97705

เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร Technology and Quality System in Food  
 Industry

97704

ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ Digital Business and Applications 99709

ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและ 
 เครื่องจักรกลอัจฉริยะ

Smart Manufacturing and Intelligence  
 Machine

97702

ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน Sustainable Packaging Production System 97703

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ Geographic Information System and  
 Applications

99707
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Research Methodology and Tools in
 System Development for Information
 and Communication Technology 

99708

วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม) Thesis (Engineering Management  
 Technology)

97798

วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Thesis (Information and Communication  
 Technology)

99798
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ถ.แจ้งวัฒ
นะ  5 กม.

ห้าแยกปากเกร็ด

ถ.ติวานนท์ ไป จ.ปทุมธานี

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
	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุภาวดี		ธีรธรรมากร

	 อาจารย์	ดร.แววบุญ		แย้มแสงสังข์

	 นางสาวกรรณิการ์		สถิรวรกุล

ผู้รวบรวมและจัดทำา
	 นางสาวกรรณิการ์		สถิรวรกุล

	 นางสาววีระวรรณ์		เพ็งศรี

ออกแบบปก
	 หน่วยศิลปะ	สำานักพิมพ์

จัดทำาโดย
	 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน	สำานักวิชาการ

พิมพ์ที่
	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	นนทบุรี	2564
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปการศึกษา 2564

มสธ. 
แหล่งการศึกษาตลอดชีวิต ไร้ขีดจำากัด


