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ปรัชญา 

 การจัดการเทคโนโลยี สูวิถีที่ย่ังยืน บนพื้นฐานการวิจัย  พัฒนาภูมิปญญาไทยสูสากล  

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังตอไปน้ี 

  1. มีความใฝรูและมีปญญาในการจัดการเทคโนโลยีใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตามความ

ตองการของสังคม ทองถ่ินไทยและประชาคมโลก 

  2. มีศักยภาพในการบูรณาการองคความรูภูมิปญญาไทยที่นําไปสูการวิจัยในการจัดการเทคโนโลยี

ทางดานตาง ๆ สูสากล 

  3. เปนนักจัดการเทคโนโลยีที่สมรรถนะสูง นําไปสูการสรางนวัตกรรม และการจัดการเทคโนโลยี มี

คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ รับผิดชอบตอสังคม 

จํานวนหนวยกิต 

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48  หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร  

 1) หมวดวิชาบังคับ 9  หนวยกิต 

 2) หมวดวิชาเลือก 3  หนวยกิต 

 3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ 36  หนวยกิต 

 4) หมวดวิชาเสรมิ (ไมนับหนวยกิต) 9  หนวยกิต 

รายวิชา 

 1) หมวดวิชาบังคับ     9  หนวยกิต 

2537302  ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนา         3(3-0-6) 

 The King’s Philosophy for Development 

6608101 หลักการจัดการเทคโนโลยีข้ันสงู     3(2-2-5) 

 Principles of Advanced Technology Management  

6608902 สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีข้ันสงู     3(2-2-5) 

 Siminar in Advanced Technology Management  
 

 



 2) หมวดวิชาเลือก      3  หนวยกิต 

6605101 การจัดการข้ันสงูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 Advanced Management of Information and Communication  

 Technology 

6605301 การจัดการข้ันสงูดานเทคโนโลยีพลงังานทดแทน    3(2-2-5) 

 Advanced Management of Renewable Energy Technology 

6606301 การจัดการข้ันสงูดานเทคโนโลยีวิทยาศาสตรการอาหาร 3(2-2-5) 

 Advanced Management of Food Science Technology 

6606401 การจัดการข้ันสงูดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 Advanced Management of Engineering and Industrial  

 Technology 

6606501 การจัดการข้ันสงูดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5) 

 Advanced Management of Occupational Healthand Safety 

6606601  การจัดการข้ันสงูดานเทคโนโลยีศึกษา     3(2-2-5) 

 Advanced Management of Technology Education 

6606701 การจัดการข้ันสงูดานเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 3(2-2-5) 

 Advanced Management of Environmental Technology 

6607501 ทฤษฎีทางจติวิทยาข้ันสงูกบัการจัดการเทคโนโลยี   3(3-0-6) 

 Advanced Psychological Theories and Technology Management 

6607901   ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรข้ันสงูกบัการจัดการเทคโนโลยี   3(3-0-6) 

 Advanced Economics Theories and Technology Management  

6608201  การเรียนรูของเครื่องข้ันสูง       3(2-2-5)  

Advanced Machine Learning 

6608202  การวิเคราะหขอมูลข้ันสูง       3(2-2-5) 

        Advanced Data Analytics 

6608203      ปฏิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับมนุษยข้ันสูง    3(2-2-5) 

                  Advanced Human-Computer Interaction 

6608903 การศึกษาคนควาอิสระดานการจัดการเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

         Independent Study in Technology Management    

            

 



 3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ                36        หนวยกิต 

6609901 วิทยานิพนธ 1 การพัฒนาหัวขอวิทยานิพนธ 3 

 Dissertation 1 : Development of Dissertation Title 

6609902 วิทยานิพนธ 2 การพัฒนาเคาโครงวิทยานิพนธ 6 

 Dissertation 2 : Development the Dissertation Proposal  

6609903 วิทยานิพนธ 3 การดําเนินการวิทยานิพนธ 1 6 

 Dissertation 3 : Conducting the Dissertation 1 

6609904 วิทยานิพนธ 4 การดําเนินการวิทยานิพนธ 2 6 

 Dissertation 4 : Conducting the Dissertation 2  

6609905 วิทยานิพนธ 5 การวิเคราะห สรุปผลและเขียนวิทยานิพนธฉบับราง 9  

 Dissertation 5 : Analysing, Conclusion and Writing  

                   of Dissertation Draft 

6609906 วิทยานิพนธ 6 การสอบปกปองวิทยานิพนธและ 6 

 การจัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

 Dissertation 6 : Oral Defense of Dissertation and Completion  

 of Final Version of the Dissertation 

 

  4) หมวดวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)   9 หนวยกิต 

6602101 ความคลองแคลวในภาษาอังกฤษเชิงวิทยาการ 3(2-2-5) 

 Academic English Proficiency 

6607702 ความคลองแคลวในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ                             3(2-2-5)  

 Information Technology Proficiency 

6604101 การคิดและการเขียนเชิงวิทยาการ                                           3(2-2-5) 

 Academic Thinking and Writing 

  

 

 

 

 



3.1.4 แผนการศึกษา 

 

ชั้นปท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี  1  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

หมวดวิชาบังคับ  6608101 หลักการจัดการเทคโนโลยีข้ันสงู 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเสริม  

 

6602101 

 

ความคลองแคลวในภาษาอังกฤษเชิง

วิทยาการ* 

3(2-2-5) 

 

   6607702 

 

ความคลองแคลวในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ* 

3(2-2-5) 

 

                                          รวม  3 หนวยกิต 

หมายเหตุ* หมวดวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 

ภาคการศึกษาท่ี  2  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

หมวดวิชาบังคับ 6608902 สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีข้ันสงู 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเสริม  6604101 การคิดและการเขียนเชิงวิทยาการ* 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือก xxxxxxx  เลือกเรียน  3(x-x-x) 

                                         รวม 6 หนวยกิต 

หมายเหตุ* หมวดวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 

ภาคฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

หมวดวิชาบังคับ 2537302 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 

                                          รวม 3 หนวยกิต 

 

 

 

 



ชั้นปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี  1  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

หมวดวิชา

วิทยานิพนธ 

6609901 วิทยานิพนธ 1  3 

 

                                           รวม 3 หนวยกิต 

 

ภาคการศึกษาท่ี  2  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

หมวดวิชา

วิทยานิพนธ 
6609902 วิทยานิพนธ 2 6 

                                           รวม 6 หนวยกิต 

 

ภาคฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

หมวดวิชา

วิทยานิพนธ 
6609903 วิทยานิพนธ 3       6 

                                           รวม 6 หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 



ชั้นปท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี  1  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

หมวดวิชา

วิทยานิพนธ 
6609904 วิทยานิพนธ 4       6 

                                            รวม 6 หนวยกิต 

 

ภาคการศึกษาท่ี  2  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

หมวดวิชา

วิทยานิพนธ 
6609905 วิทยานิพนธ 5        9 

                                            รวม 9 หนวยกิต 

 

ภาคฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

หมวดวิชา

วิทยานิพนธ 
6609906 วิทยานิพนธ 6      6 

                                            รวม 6 หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 



คําอธิบายรายวิชา  

 1) หมวดวิชาบังคับ 9 หนวยกิต 

2537302 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนา 3(3-0-6) 

 The King’s Philosophy for Development 

 หลักการ ทฤษฏี ปรัชญาของการพัฒนา รูปแบบการพัฒนา การพัฒนาที่ย่ังยืน  ผลกระทบ

ของการพัฒนา การบริหารจัดการกลยุทธ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม 

โดยทําการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีและหลักวิชาการพัฒนาตามพระราโชบายสูการปฏิบัติ  

 The principles, theories, development models, sustainable development, 

impacts of the development methods as well as relates issues. The study covers the areas 

of strategic management, economics, technology and culture by synthesizing theories and 

concepts of the King Philosophy to be implemented. 

6608101    หลักการจัดการเทคโนโลยีขั้นสูง 3(2-2-5) 

                Principles of Advanced Technology Management 

                บทบาทสําคัญของการจัดการเทคโนโลยีที่มีตอศักยภาพของการแขงขันและความ     อยูรอด 

ทามกลางกระแสโลกาภิวัฒนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองของเทคโนโลยี ทฤษฏีทางเทคโนโลยี การ

ปรับใชเทคโนโลยีที่มีอยูใหเขากับบุคลากร ระบบ ลักษณะงาน รูปแบบขององคกรและสภาพทองถ่ินไดอยาง

มีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการเทคโนโลยีใหสอดคลองกับการวางแผนเชิง กลยุทธ การจัดการโครงการ 

การจัดการการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีอุบัติใหม ระบบนวัตกรรม    ในระดับประเทศ ภูมิภาค ทองถ่ิน

และภาคเศรษฐกิจตาง ๆ องคการแหงการเรียนรู การจัดการนวัตกรรม การคาดการณเทคโนโลยี การ

จัดการทรัพยสินทางปญญาและการจัดการผลิตภัณฑใหม การวิเคราะหและวิพากษกรณีศึกษาทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

 Roles of technology management on competitiveness potential and survival 

in the midst of a globalized world that technology is constantly changing, technological 

theory, and adapting existing technology to personnel, systems, job characteristics, 

organizational forms and local conditions efficiently.  The analysis covers integration of 

technology in accordance with strategic planning, project management, research and 

development management, innovation systems at the national, regional, local levels and 

economic sectors, as well as organization of learning, Innovation management, technology 

foresight, Intellectual property management and new product management, and analysis 

and critique of national and international case studies. 

 



6608902 สัมมนาการจัดการเทคโนโลยขีั้นสูง                              3(2-2-5) 

 Seminar in Advanced Technology Management  

 แนวโนมเทคโนโลยีสมัยใหมในการพัฒนาประเทศในโลกดิจิตอล จริยธรรมการใชเทคโนโลยี 

และแนวโนมการวิจัยในอนาคต ทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีในดานการเลือกสรร

เทคโนโลยี การปรับใช การประดิษฐ การถายทอด การบริหารตนทุน ผลตอบแทนของเทคโนโลยีและการ

ซอมบํารุงการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิเคราะหบนฐานทฤษฎี ฐานการวิจัยและฐานทองถ่ิน 

นําเสนอเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยน เรียนรูรวมกัน จัดสัมมนาการวิจัยทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ และขยายพรมแดนความรูใหกวางขวางย่ิงข้ึน  

 Modern technology trends in country development in the digital word, ethics 

of using technology, previous and current research as well as future research directions, 

both national and international, in technology management including technology selection, 

adaptation, innovation, implementation, transfer, cost management, benefits and 

maintenance of technology. These analyses are based on theories, research and localities. 

Technology management and innovation seminars are organized in order to exchange ideas 

and broaden the students’ experiences.   

  2) หมวดวิชาเลือก     3     หนวยกิต 

6605101 การจัดการขั้นสูงดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 Advanced Management of Information and Communication Technology 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ประเภทของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร วิเคราะหนโยบายของภาครัฐและเอกชน งบประมาณ การจัดการ การ

บริการและการประเมินเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิเคราะหนโยบายและแผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาคมอาเซียน การวางระบบเครือขาย การจัดการความ

ปลอดภัยของขอมูล ระบบมาตรฐานดานความปลอดภัยของขอมูลและระบบมาตรฐานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สัมมนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูเสนอแนวคิด รูปแบบและวิธีการ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สอดคลองกับความตองการบริบทและโลกาภิวัฒน 

 Current and future trends in information and communication technology (ICT) 

with emphasis on those topics which involve analyzing government and private sectors 

policies, budget, management, services and assessment of ICT master plans, including those 

of the ASEAN Economic Community (AEC), networking, data safety and security management 

standard systems relevant to ICT. The course provides seminar discussion and exchange of 

experiences to propose ICT management concepts suitable and appropriate for Thailand 

and the ASEAN community.  



6605301 การจัดการขั้นสูงดานเทคโนโลยพีลังงานทดแทน      3(2-2-5) 

 Advanced Management of Renewable Energy Technology 

 ส ถ านก า ร ณ พลั ง ง านขอ ง โ ล ก  ขอ ง ภูมิ ภ าคอ า เ ซี ยน  แล ะขอ ง ป ร ะ เ ทศ ไทย  

การคาดการณภาพรวมความตองการพลังงานในอนาคต แหลงของพลังงานทดแทน การจัดการพลังงาน

ทดแทนเพื่อความคุมคาทางเศรษฐศาสตร และเพื่อการรักษาสภาวะแวดลอม การเพิ่มประสิทธิภาพการใช

พลังงานและการจัดการเพื่อการอนุรักษพลังงาน  การพัฒนาการผลิตพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน

ในระดับชุมชน โดยเนนการจัดการข้ันสูงดานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอยางย่ังยืน 

 World, ASEAN, and Thailand’s energy situations to determine and forecast the 

energy requirements and renewable energy sources in the future. Analysis of management 

of renewable energy sources that are economically optimized and environmental friendly. 

Improvement of energy utilization efficiency and energy management are discussed to 

reduce energy consumption.  Development and management of clean energy and 

renewable energy processes applicable for local communities.  Emphasis on advanced 

management of sustainable renewable energy.  

6606301 การจัดการขั้นสูงดานเทคโนโลยีวิทยาศาสตรการอาหาร 3(2-2-5) 

 Advanced Management of Food Science Technology 

 ประวัติความเปนมาความสําคัญของเทคโนโลยีการอาหาร สวนประกอบของอาหาร 

ผลิตภัณฑอาหารตางๆ ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในอุตสาหกรรมอาหาร กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร และ

นวัตกรรมที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิง่แวดลอม เทคโนโลยีการแปรรปูอาหาร

ในระดับภูมิปญญาไทยและสากลที่นํามาใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ศึกษาดูงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ วิเคราะหปญหา อุปสรรคการแกไขและพัฒนาการจัดการ

เทคโนโลยีทางอาหาร  

 The history, development and significance of food science technology, 

including food content and food products.  The analysis covers specific operations in the 

food industry, food processing practices, and relevant innovations which could cause 

changes to the economy, community, and the environment.  Thai and international food 

technology developments relevant to the food industry are discussed.  Food factories and 

relevant food organizations are visited in order to analyses actual problems, threats, and 

remedies for food technology management development.  

 

 

 



6606401 การจัดการขั้นสูงดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 Advanced Management of Engineering and Industrial Technology 

 ประวัติ หลักการ และประเภทของการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ทฤษฎีแรงจูงใจและความเปน

ผูนําที่สามารถประยุกตใชไดกับนักเทคโนโลยี ความเปนผูประกอบการทางดานเทคโนโลยี ยุทธศาสตรการ

จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบการเช่ือมประสานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีอยูในปจจุบันและอุบัติข้ึน

ใหมของประชาคมอาเซียน รวมทั้งกรณีศึกษารูปแบบการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ประสบ

ความสําเร็จอยางย่ังยืนของประเทศในประชาคมอาเซียนและนานาประเทศ 

 Engineering and industrial technology management utilizing information from 

their history, principles and classifications in order to comprehend the innovation 

development process and the transformation of industrial technology. The analysis extends 

to studying of motivation theories, leadership theories and innovation management 

strategies which can be applied by technologists, technological entrepreneurs.  Determine 

current and novel industrial technologies in the ASEAN Economic Community ( AEC) 

including analyzing engineering and industrial technology management models and case 

studies which have been successful within the AEC and other countries. 

6606501       การจัดการขั้นสูงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5) 

 Advanced Management of Occupational Healthand Safety 

 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การปองกันและควบคุมมลพิษจาก

สภาพแวดลอมในการทํางานทางดานชีวภาพ กายภาพ และทางเคมี การประเมินการรับสัมผัสและขีดจํากดั

การสัมผัสสารในสิ่งแวดลอมการทํางาน การตรวจวัดและการประเมินการสัมผัสความรอน แสง และเสียง 

วิศวกรรมความปลอดภัยความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ทํางาน การเคลื่อนยายและการเก็บรักษาวัสดุ การย

ศาสตร การใชเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล การวิเคราะหและการปรับปรุงสภาพการทํางานตาม

หลักการยศาสตร 

 A study of occupational health and safety management which aims to prevent 

harm and control pollution in all aspects of the working environment.  Determine working 

environment chemical exposure and its assessment. Measurement and assessment of heat, 

illumination, and sound in the working environment are also studied.  Study of safety 

engineering, safety in the work place, materials relocation and storage, ergonomics, and use 

of personal protection equipment are included.  Analyze and improve working conditions 

according to best practice principles. 

 



6606701 การจัดการขั้นสูงดานเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 

 Advanced Management of Environmental Technology 

 นโยบาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม วิเคราะหปญหา  

สาเหตุ  ปจจัยที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันเน่ืองมาจากมลพิษทางนํ้า อากาศ ดิน และการเปลี่ยนแปลง

บรรยากาศของโลก ศึกษาวิเคราะหเทคโนโลยีใหมๆ ที่นํามาใชปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม การ

จัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมในระบบการศึกษา และการถายทอด เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม การสรางและ

พัฒนาระบบเครือขายสิ่งแวดลอม สืบคนความรู การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมจากอินเทอรเน็ต สัมมนา

เพื่อแสวงหาทางเลือกในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม สังเคราะหและสัมมนาเพื่อนําเสนอ

รูปแบบการจัดการสิ่งแวดลอม โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพสังคมและทองถ่ิน 

 Environmental management which considers policies, laws and regulations to 

determine problems, causes and factors which affect the environment caused by water, air 

and soil pollution as well as global climate changes.   Study and analysis of novel 

technologies which could be utilized to prevent and solve environmental problems.  

Manage and transfer environmental technology in the education system to construct and 

develop environmental networks, gather information about environmental technology 

management utilizing information technology.  Arrange and conduct seminars to present 

applicable environmental management models suitable for local communities to improve 

decision making processes in the management of the environment. 

6607501 ทฤษฎีทางจิตวิทยาขั้นสูงกับการจัดการเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 

 Advanced Psychological Theories and Technology Management 

 ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่สามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานและการศึกษาคนควาวิจัยดานการ

จัดการเทคโนโลยี ไดแก ทฤษฎีที่วาดวยแรงจูงใจ ทฤษฎีการเรียนรูทฤษฎีความตองการและการปรับตัว 

ทฤษฎีบุคลิกภาพ ทฤษฎีการยอมรับ ทฤษฎีเชาวปญญาทฤษฎีความคิดรวบยอดและอื่นๆ สังเคราะหและ

เขียนรายงานที่แสดงใหเห็นถึงการประยุกตใชทฤษฎีทางจิตวิทยากับการจัดการเทคโนโลยี อภิปรายเชิง

วิเคราะหและแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน 

 Psychological theories is utilized and applied to the study of, and research in, 

technology management.  The analysis theories emphasize motivation, learning theory, 

need theories and adaptation models, personality theories, adoption theories, intelligence 

theories and conceptual theories.  A written report is required to demonstrate an 

understanding of psychological theories in technology management.  Class discussions are 

arranged to exchange experiences and knowledge. 

 



6607901  ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรขั้นสูงกับการจัดการเทคโนโลย ี      3(3-0-6) 

 Advanced Economic Theories and Technology Management 

 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวยการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  โดยเนนประเด็นตอไปน้ี  

วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจ การปฏิวัติอุตสาหกรรม ความสัมพันธระหวางการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกจิกับเทคโนโลยี สํานักความคิดเศรษฐศาสตรชุมปเตอร สํานักความคิดเศรษฐศาสตร

ชุมปเตอรใหม บทบาทของผูประกอบการกับการสรางสรรค นวัตกรรม บทบาทของรัฐกับการพัฒนา

เทคโนโลยี แนวคิดวาดวยระบบนวัตกรรมแหงชาติ ระบบเศรษฐกิจฐานความรู    

 Economic theories appropriate to technology changes.  The analysis 

emphasizes economic systems and technology revolution, industrial revolution, the 

relationship between economic growth and technology, Schumpeter’ s economic 

community theory, new developments in the Schumpeter approach.  The analysis is 

extended to the role of the creative entrepreneur and innovation.  The role of the public 

sector in supporting technology development is analyzed.  The idea of national innovation 

system and economics knowledge base system are discussed. 

6608201  การเรียนรูของเครื่องขั้นสูง                   3(2-2-5)  

Advanced Machine Learning 

  แนวคิดและหลักการในการเรียนรูของเครื่องแบบมีผูสอนและไมมีผูสอน เทคนิคการจําแนก

ขอมูล ตนไมตัดสินใจ เคเนียเรสเนเบอร ระบบฐานกฎ กฎความสัมพันธ โครงขายประสาทเทียม ซัพพอรต

เวกเตอรแมชชีน เทคนิคการจัดกลุมขอมูล การจัดกลุม ขอมูลเคมีน การจัดกลุมแบบฟซซีซีมีน การจัดกลุม

แบบลําดับช้ัน การประเมินโมเดลการ จําแนกและจัดกลุมขอมูล การประยุกตใชงานปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

เทคนิคการทําเหมืองขอมูล   

 Concepts and principles of supervised and unsupervised learning, data 

classification techniques, decision tree, k-nearest neighbor, rule-based system, relationship 

rules, artificial neural network, support vector machine, data clustering techniques, groping, 

k-means data, fuzzy clustering, hierarchical grouping, evaluation of the model, classification 

and grouping of data, and applying, updating and changing of data mining techniques.  

 

 

 

 

 

 



6608202  การวิเคราะหขอมูลขั้นสูง                             3(2-2-5) 

Advanced Data Analysis 

กระบวนการเก็บขอมูล การทําเหมืองขอมูล การทําเหมืองขอความ การพยากรณ ขอมูล 

การคนหารูปแบบขอมูล เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  การประมวลผลแบบคลาวด การเขียน

โปรแกรมแบบขนาน 

Data collection process, data mining, text mining, data prediction, searching 

of data patterns, tools for data analysis, cloud computing processing, and parallel 

programming. 

6608203    ปฏิสัมพันธขั้นสูงระหวางคอมพิวเตอรกับมนุษย               3 (2-2-5) 

Advanced Human-Computer Interaction 

   วิวัฒนาการของสาขาวิชาปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร คุณลักษณะเชิง

จิตวิทยาของมนุษยที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร เทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับ

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร การออกแบบปฏิสัมพันธวิธีการระบุขอกําหนด วิธีการออกแบบ

และการพัฒนา วิธีการทดสอบและทดลอง แนวโนมในอนาคตของสาขาวิชาปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร 

  Evolution of the human- computer interaction field, human psychological 

characteristics related to human- computer interaction, computer technology relating to 

human- computer interaction, Interaction design, requirements’  specification methods, 

design and development methods, testing and experimentation methods, and future trends 

in the field of human-computer interaction. 

6608903 การศึกษาคนควาอิสระดานการจัดการเทคโนโลยี                       3(2-2-5) 

   Independent Study in Technology Management 

  ประเด็นหัวขอที่สนใจ เพื่อจัดทําโครงการศึกษาคนควาจากฐานปญหาหรือขอมูลทองถ่ิน 

โดยอาศัยทฤษฎีที่เกี่ยวของและระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม ดําเนินการศึกษาคนควาตามข้ันตอนการวิจัย

อยางเปนระบบ สัมมนานําเสนอผลงาน อภิปรายแลกเปลี่ยนความรูรวมกันอยางกวางขวางและมีการ

ประเมินผลการศึกษาคนควา 

  This course provides an opportunity to select an interesting topic in order to 

organize one’s research project from local data or to investigate the origin of the problem. 

This may require studying relevant theories and appropriate research methodologies.  The 

research study proceeds systematically according to standard research procedures.  There 

are seminars and presentations of the topics studied in order to exchange knowledge and 

experiences. The research results are assessed. 



  3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ       36   หนวยกิต 

6609901 วิทยานิพนธ 1 การพัฒนาหัวขอวิทยานิพนธ           3 

 Dissertation 1: Development of Dissertation Topic 

 การกําหนดปญหาการวิจัย หัวขอการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัยเชิง

ปริมาณและคุณภาพ เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพข้ันสูง การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและ

คุณภาพ  การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาหัวขอวิทยานิพนธ ภายใตการกํากับดูแลของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิ การนําเสนอขออนุมัติหัวขอและ

แตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 Defining research problems, research topic, literature review, quantitative and 

qualitative research methods including techniques as well as how to analyze data, writing 

dissertation, and presenting dissertation under the supervision of their supervisors and the 

program’ s committees.  Including, the processes of approval research topics and assigning 

the formal supervisors which has been following the standards set by the Doctor of 

Philosophy. 

6609902  วิทยานิพนธ 2 การพัฒนาเคาโครงวิทยานิพนธ             6 

 Dissertation 2 : Development the Dissertation Proposal  

 พัฒนาเคาโครงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามระเบียบวิธีวิจัย ตรวจเอกสารที่เกี่ยวของกับ

วิทยานิพนธ มีการอางอิงโดยวิธีการที่ถูกตองตามระเบียบการเขียนวิทยานิพนธ มีความทันสมัยและมีการ

สังเคราะห สรุป เรียบเรียงดวยประโยคที่ชัดเจน วิธีการวิจัยที่ใชในการทําวิทยานิพนธ มี ข้ันตอนการ

ดําเนินการที่ครอบคลุมทุกวัตถุประสงคของวิทยานิพนธ  มีการจัดสัมมนานําเสนองานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

วิทยานิพนธ มีการตรวจสอบแกไขจากกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสอบผานการสอบเคาโครง

วิทยานิพนธ สงเลมเคาโครงวิทยานิพนธฉบับถูกตองสมบูรณตามงื่อนไขที่กําหนด  

เงื่อนไข: นักศึกษาจะลงทะเบียนในวิชาวิทยานิพนธ 2 ตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ 

 Developing dissertation proposal according to research methodology, relating 

document and writing references correctly.  Dissertation have to be modern, synthetical, 

conclusive conclude with clear sentence, develop the methodology covering objectives of 

study, and provide the dissertation seminar.   The dissertation is approved by advisors 

committee.  The students have to pass the proposal examination, and send the complete 

and correct dissertation proposal.  

Condition:  PhD candidates who have registered in Dissertation 2 must have passed 

qualification examinations.  



6609903 วิทยานิพนธ 3 การดําเนินการทําวิทยานิพนธ 1  6 

 Dissertation 3: Conducting the Dissertation 1 

 ดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนในเคาโครงวิทยานิพนธ โดยมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทํา

หนาที่เสนอแนะ ชวยเหลือและติดตามใหนักศึกษาสามารถดําเนินการตามแผนการศึกษาที่กําหนด พัฒนา

เครื่องมือวิจัย ทดลองหรือรวบรวมขอมูล  

 Conducting the Dissertation proposal is approved according to the program 

procedure, an appointed dissertation advisor assists and follow the progress of dissertation 

in order to ensure the dissertation remains on track according to the planned timeline. The 

aims are to be able to develop appropriate research instruments, conduct experiments or 

collect information. 

6609904 วิทยานิพนธ 4 การดําเนินการวิทยานิพนธ 2     6 

 Dissertation 4: Conducting the Dissertation 2  

 วิเคราะห อภิปราย สรุปผลการวิจัยและเขียนรายงาน โดยมีกิจกรรมใหนักศึกษาไดสัมมนา

แลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการหรืออาจมีการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

และหรือมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธลงในวารสารวิชาการที่มีผู

กลั่นกรองเปนที่ยอมรับของสาขาวิชา 

 Analyse, discuss, summarizes results of the student’s research and write 

reports. There are class seminar and discussion in order to exchange ideas and 

operational methods. There might be opportunities for presentation at national or 

international conferences during the course. Candidates need to consider submitting the 

dissertation, or a part of it, to peer reviewed academic journals. 

6609905 วิทยานิพนธ 5 การวิเคราะห สรุปผลและเขยีนวิทยานิพนธฉบับราง              9 

 Dissertation 5: Analysing, Conclusion and Writing of Dissertation   

                  Draft 

 วิเคราะหและสรุปผลการวิจัย เรียบเรียงเปนวิทยานิพนธฉบับราง ตรวจสอบและให

คําแนะนําในการวิเคราะหเรียบเรียงและสรุปผลติดตามความกาวหนาการดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามแผน

ที่กําหนดมีกิจกรรมเพิ่มทักษะและความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะหขอมูลที่จําเปนมีการนําเสนอ

ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึง

ของวิทยานิพนธลงในวารสารวิชาการที่มีผูกลั่นกรองเปนที่ยอมรับของสาขาวิชา 

 

 



 An analysis and summary of the research results are utilized in editing a 

dissertation draft, which is checked by the candidate’ s advisors.  Progress reports are 

completed to monitor that the dissertation progress is proceeding according to the 

approved project plan.  Activities are provided to improve skills, knowledge, and 

understanding of appropriate data analyzing methods.  There are opportunities for 

presentation at national or international conferences during the course.  Candidates need 

to submit the dissertation, or part of it, to peer-reviewed academic journals. 

 

6609906 วิทยานิพนธ 6 การสอบปกปองวิทยานิพนธและ     6 

 การจัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

 Dissertation 6 : Oral Defense of Dissertation and Completion  

 of Final Version of the Dissertation 

 สงเลมวิทยานิพนธที่ผานการตรวจสอบและเห็นชอบของคณะกรรมการทีป่รึกษาวิทยานิพนธ

และสอบปกปองวิทยานิพนธแบบเปด มีผลการตัดสินเปนเอกฉันทของคณะกรรมการสอบให “ผาน” หรือ 

“ผานโดยมีเงื่อนไข” ในกรณีมีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบปกปอง

วิทยานิพนธ ตองสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณภายในเวลาที่กําหนด 

 The dissertation is edited and considered for submission by the dissertation 

committee. There is an open dissertation defense examination, the result of which must be 

unanimously agreed to by the examination committee. The result can be “pass”, or “pass 

with conditions” which requires re-editing according to the requirements of the dissertation 

defense examination committee.  The finished dissertation must be submitted within a 

specific time limit. 

 

  4) หมวดวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)   9     หนวยกิต 

6602101 ความคลองแคลวในภาษาอังกฤษเชิงวิทยาการ  3(2-2-5) 

 Academic English Proficiency 

         การฟงและการพูดภาษาอังกฤษในเน้ือหาสาขาวิชาของนักศึกษา  การฟงบรรยาย  การจด

บันทึก การอภิปรายเรื่องที่ฟงบรรยาย การอานทางวิชาการ การทําโครงราง การสรุปความ การถอดความ 

การอางอิงในเน้ือความ การทํารายการอางอิง การเขียนบทคัดยอ การนําเสนอบทความวิชาการและ

บทความวิจัย และการใชสื่อประกอบการนําเสนอ 

 

 



      Listening and speaking of English on subjects relating to students, field of study, 

listening to a lecture, note- taking, discussing the lecture topic, reading academic texts, 

outlining, summarizing, paraphrasing, in- text citations, documenting sources, writing 

abstracts, presenting academic papers and research papers, and using visual aids.  

6607702 ความคลองแคลวในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5)

 Information Technology Proficiency 

        วิเคราะหเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับการบริหารจัดการ การเรียนรูและการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปเพื่อแสวงหาความรูและพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหคลองแคลว จริยธรรมในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      Analyzing current information technology and future trends, information 

Technology for Management, learning and applying of information technology, practicing 

application in order to develop the information technology proficiency skills, ethics in using 

information technology. 

6604101  การคิดและการเขียนเชิงวิทยาการ                                 3(2-2-5) 

  Academic Thinking and Writing 

ความหมายของการทบทวนวรรณกรรม การอานบทความวิชาการทั้งภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทย การ คิดสังเคราะห วิ เคราะห ขอมูลที่ ไดจากบทความ การ สรางความคิดรวบยอด  

การเช่ือมโยง การจัดช้ันความคิดรวบยอด การอุปมาน การอนุมานความคิดรวบยอด เพื่อนํามาใชอางอิงใน

ก า ร ท บ ท ว น ว ร ร ณ ก ร ร ม  ก า ร เ ขี ย น เ รี ย บ เ รี ย ง ก า ร ท บ ท ว น ว ร ร ณ ก ร ร ม เ ชิ ง วิ เ ค ร า ะห   

การนําเสนอหลักฐานที่ไดจากการคนควา เพื่อใชเปนหลักฐานในการอางอิงอยางมีมาตรฐานตามหลัก

วิชาการ การจัดทําบรรณานุกรมที่ถูกตองครบถวนและการหลีกเลี่ยงการคัดลอกหรือการนําผลงานของผูอืน่

มาใชอางอิงอยางไมถูกตองและทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับการคิดและการเขียนทางวิชาการ การ

มุงเนนไปที่คุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพนักวิจัยและเทคนิควิธีการนําเสนอผลงานวิชาการในการ

ประชุมระดับชาติและนานาชาติ  

This course is designed to develop and understand the purpose of the 

literature review in the dissertation.  The course aims to enable the student to synthesize 

and analyses information from a variety of academic and other sources, in Thai and English. 

The extended objectives are to be able to develop a theme, organize and summarize it by 

critically reviewing a variety of reference material.   The course develops skills in critiquing 

the literature and in using recognized referencing standards.  Plagiarism and incorrect 

referencing are discussed to ensure the research is of the highest ethical standards.  


