
รายละเอียดแนวทางการศึกษาทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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---------------------------- 

หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๐๑ ตามความต้องการของ กลุ่มอัจฉริยะและเทคโนโลยีเคลือบผิว 
       กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 ไปศึกษาในสาขา  Biomedical Engineering 
      เน้น Tissue Engineering 

ศึกษาเกี่ยวกับ  เทคโนโลยีวัสดุทางการแพทย์/ วัสดุชีวภาพ โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การควบคุมคุณภาพและ
สามารถบูรณาการความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และการแพทย์เข้าด้วยกัน ผู้ศึกษาต้องเรียนรู้
เทคนิคการตรวจและวิเคราะห์วัสดุชีวภาพ กลศาสตร์รอยแตก ความเข้ากันได้ทาง
การแพทย์ของวัสดุชีวภาพ ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานวัสดุให้เหมาะสมกับทางการ
แพทย์ ความรู้ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มี
คุณภาพ เป็นประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และรองรับกับการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของประเทศไทย 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน การแพทย์  ในปัจจุบันวัสดุชีวการแพทย์มีราคาแพง 
และต้องพ่ึงพาการน าเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด ท าให้เกิดการสูญเสียเงินตรา
ต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ซึ่งในบางครั้งวัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศอาจไม่เหมาะสม
กับการใช้งานในประเทศและกายวิภาคของคนไทย หรือมีความยุ่งยากในการใช้งาน
เกินไป จึงมีการวิจัย/ พัฒนาวัสดุชีวการแพทย์ที่ใช้ทรัพยากรภายในประเทศ เพ่ือ
ทดแทนการน าเข้าวัสดุจากต่างประเทศ ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวส่งผลต่อการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านวัสดุได้อย่ างคุ้มค่า 
และยังเป็นการเพ่ิมโอกาสการแข่งขันทางการค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย 
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หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๐2  ตามความต้องการของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
   ไปศึกษาในสาขา  ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Astrophysics) 
     เน้น  Data Intensive Astronomy/ Computational  

          Astrophysics and Cosmology  
ศึกษาเกี่ยวกับ  ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยาโดยใช้การสังเกตการณ์จากคลื่น
แสง รังสีอินฟราเรด คลื่นไมโครเวฟ และคลื่นวิทยุ เพ่ือใช้ในการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของดาวฤกษ์ ดาราจักร  นิวเคลียสดาราจักรกัมมันต์ รังสีพ้ืนหลังของจักรวาล  
แ ล ะวั ต ถุ ท้ อ ง ฟ้ า อ่ื น ๆ  โด ย เน้ น ท า งด้ าน  Data Intensive Astronomy ห รื อ 
Computational Astrophysics and Cosmology ที่ จะรองรับและสอดคล้องกับ
โครงการของสถาบัน และแนวโน้มโครงการวิจัยขนาดใหญ่ทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ใน
สั ง ค ม โล ก  อ า ทิ เช่ น  Extremely Wide Field Optical Survey for Transient 
Phenomena and Follow-up Observations of Triggered Events, ดาราศาสตร์
วิทยุ Very Long Baseline Interferometry, การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
จากโครงการวิจัยดาราศาสตร์วิทยุในอนาคต  เช่น Square Kilometer Array (SKA) 
และการส ารวจทางจักรวาลวิทยาเพ่ือศึกษา พลังงานมืด สสารมืด และทฤษฎีจุดก าเนิด
ของจักรวาลโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ วิทยุ หรือคลื่นแสง  

    เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน การศึกษาวิจัยที่เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
     ของประเทศ พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความเชี่ยววชาญและ 
    ทักษะที่ถ่ายโอนได้ (Transferable Skills) เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง 
    และ Big Data จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมด้านข้อมูลข่าวสาร (Information 
     Technology) และอุตสาหกรรมหลายๆด้าน 

 
หน่วยที่ ๐๓๒๐๐03 ตามความต้องการของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร  
    (องค์การมหาชน) 
  ไปศึกษาในสาขา Adaptive Climate Change 
   เน้น การบริหารจัดการน้ าและสภาพภูมิอากาศ เพ่ือ 
    เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลียนแปลงสภาพ 
                 ภูมิอากาศ (Water Resource Management for  
              Climate Change Resilience) 

ศึกษาเกี่ยวกับ  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ า (Hydro Informatics) 
หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การใช้ข้อมูล
คาดการณ์สภาพภูมิอากาศ ค านวณสมดุลน้ า ท าให้มีน้ าส ารองเพ่ือใช้ในยามฝนทิ้งช่วง
หรือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ที่ประยุกต์ใช้ใน
การจัดการแหล่งน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ
ป ร ะช าช น ชุ ม ช น  อ ยู่ ได้ โด ย ไม่ ข าด แ ค ล น น้ า  ทั้ งภ า ว ะป ก ติ  แ ล ะวิ ก ฤ ต 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture 
and Biotechnology 



3 
 

หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๐4 ตามความต้องการของ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
       เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
   ไปศึกษาในสาขา  นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
      เน้น  เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
              (Economics of Technology and Innovation) 

ศึกษาเกี่ยวกับ  ผลกระทบของกิจกรรมทางนวัตกรรมต่ออ านาจทางการตลาด (Market 
Power) และรูปแบบมาตรการจูงใจต่างๆที่มีผลต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม การศึกษา
ครอบคลุมผลกระทบของระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในการหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หลักการด้านการออกใบอนุญาตใช้สิทธิบัตร และการ
ลงทุนวิจัยร่วม กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม มูลค่าของนวัตกรรม นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์และ
เชิงกระบวนการ การแพร่กระจายขององค์ความรู้  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการออกแบบ
วิเคราะห์ ผลักดัน และการประเมินนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน ทุกอุตสาหกรรม (เนื่องจากเป็นการศึกษาวิจัยด้าน
นโยบายซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการออกแบบนโยบาย วทน. ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาทุกอุตสาหกรรม) 
 

หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๐5  ตามความต้องการของ กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 
      ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
   ไปศึกษาในสาขา  Mechanical Engineering 
     เน้น System Reliability and Risk Assessment 

ศึกษาเกี่ยวกับ  System Reliability and Risk Assessment โดยพ้ืนฐานจะต้องศึกษา
เกี่ยวกับการออกแบบ ตรวจสอบ และควบคุม งานทางวิศวกรรมเครื่องกลในโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์ เช่น การถ่ายเทความร้อน ระบบท่อ  กลศาสตร์ของการไหลและ
พลศาสตร์ของไหล การออกแบบและกระบวนการสร้างทางวิศวกรรมเครื่องกล  เช่น
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ระบบควบแน่น ระบบระบายความร้อน ระบบเครื่องมือวัดคุม และ
อ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาในงานอุตสาหกรรม โดยต้องเน้นที่ความปลอดภัยในการ
เดินเครื่องด้วยระบบการประเมินความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยงเชิงป้องกัน
ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในงานวิศวกรรมเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการ
เดินเครื่องปฏิกรณ์ และให้เกิดการยอมรับจากประชาชนโดยรอบโดยใช้หลักการเกี่ยวกับ
การประเมินความเสี่ยง หรือ System Reliability และจัดท าแผนการตรวจสอบ
บ ารุงรักษาตามระยะเวลา (Periodic Safety Review) 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
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หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๐6 ตามความต้องการของ ศูนยพั์นธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
      ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
   ไปศึกษาในสาขา  Bioinformatics 

เน้น Integrative Omic Technology for Agricultural   
      and Food Applications  

ศึกษาเกี่ยวกับ Computational Analysis ของ Omic Data แบบองค์รวมโดยมุ่งเน้น
ด้านการเกษตรและอาหาร 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน   อุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture) และ
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)  

 
หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๐7  ตามความต้องการของ ศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
     ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
   ไปศึกษาในสาขา  Structural Ceramics 
     เน้น Non-oxide ส าหรับ Lightweight Materials 

ศึกษาเกี่ยวกับ  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล
ของวัสดุเซรามิกส์ ประเภท Non-oxide โดยมุ่งเน้นให้ได้วัสดุที่มีน้ าหนักที่เบา แต่ยังคง
ความแข็งแรงสูง ทนต่อสภาวะแวดล้อมของกรด/ด่าง และอุณหภูมิการใช้งานที่สูง       
ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้เทคนิคในการออกแบบและสังเคราะห์รวมถึงการวิเคราะห์และ
ทดสอบคุณสมบัติที่ เกี่ยวข้องของวัสดุ เซรามิกส์  ประเภท  Non-oxide อาทิ เช่น 
Carbides Borides Nitrides และ/หรือ Silicides โดยใช้ Computational Modeling 
ร่วมด้วย 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยท าให้
เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของวัสดุขั้นสูง เพ่ือการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุพ้ืนฐานที่ใช้
เป็นส่วนประกอบในการสนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมายในการขับเคลื่อนของประเทศ  อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก รวมถึงอุตสาหกรรมเสื้อเกราะกันกระสุน เป็นต้น 
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หน่วยที่ ๐๓๒๐๐08  ตามความต้องการของ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
     ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
   ไปศึกษาในสาขา  นาโนเทคโนโลยี 
     เน้น  การออกแบบวัสดุนาโนขั้นสูง 
             (Advanced Nanomaterials by Design) 

ศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบและสังเคราะห์วัสดุนาโนขั้นสูงที่มีคุณสมบัติตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าต่างๆ ชนิดใหม่ ที่มีสมบัติพิเศษเฉพาะทาง โดยผ่านกระบวนการขึ้นรูปเป็นแคปซูล
พอลิ เมอร์ระดับนาโน (Polymeric Nanocapsule) หรือขึ้นรูปแบบนาโนอิมัลชัน 
(nanoemulsion) เพ่ือเพ่ิมความเสถียรและความคงทนต่อสภาวะที่จะน าไปใช้ และ
ประยุกต์ใช้ในการส่งสารส าคัญสู่เป้าหมาย ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้ 
(1) การออกแบบและสังเคราะห์วัสดุนาโนที่มีโครงสร้างที่ควบคุมได้และคุณสมบัติ 
      ที่จ าเพาะ  
(2) การพัฒนากระบวนการขั้นสูงในการขึ้นรูปวัสดุนาโนเป็นแคปซูลหรืออิมัลชัน  
(3) การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงลึกของวัสดุนาโนด้วยเทคนิคขั้นสูง เพ่ือผลิตองค์ความรู้
 ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน อุตสาหกรรมด้านเกษตรกรรม เทคโนโลยีอาหาร  
และการแพทย์ของประเทศ 

 
หน่วยที่ ๐๓๒๐๐0๙ ตามความต้องการของ ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
    คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ไปศึกษาในสาขา การบริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Management) 
   เน้น นิเวศวิทยาการฟ้ืนฟู/ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ/ 
           การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   

ศึกษาเกี่ยวกับ  ระบบนิเวศวิทยาของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ระบบนิเวศบก ระบบ
นิเวศน้ าจืด ระบบนิเวศทางทะเล รวมทั้งศึกษาการฟื้นฟูระบบนิเวศท่ีเสื่อมโทรมจากการ
กระท าของมนุษย์โดยเน้นกิจกรรมจากการท่องเที่ยวให้กลับมามีโครงสร้างและหน้าที่
ดังเดิม ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้ระบบสิ่งแวดล้อม เทคนิคทางการเก็บตัวอย่างการวิเคราะห์
ตัวอย่างในสิ่งแวดล้อม และเทคนิคในการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ทางด้านนิเวศวิทยา ความรู้ดังกล่าวจะมีประโยชน์ใน
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) 
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หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๑๐ ตามความต้องการของ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์     
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  ไปศึกษาในสาขา ฟิสิกส์ 
   เน้น Quantum Computing 

ศึกษาเกี่ยวกับ  ศึกษาศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงควอนตัม และกระบวนการ
ประมวลผลข้อมูลเชิงควอนตัม เช่น การออกแบบอัลกอริทึมเชิงควอนตัม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้สารดังกล่าวในการสร้างเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม เซนเซอร์
เชิงควอนตัม เป็นต้น  
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน  อุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นการประมวลผลข้อมูล
จ านวนมหาศาลที่ต้องการความเร็วสูง และเพ่ือให้เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ในอนาคตที่
อาศัยปัญญาประดิษฐ์สามารถตอบสนองต่อการท างานได้สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 
หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๑๑ ตามความต้องการของ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ 
   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  ไปศึกษาในสาขา โภชนาการ/ โภชนศาสตร์ 
   เน้น การก าหนดอาหารที่เหมาะสมต่อกลุ่มคนต่างๆ  

ศึกษาเกี่ยวกับ  การแปรรูปอาหารการควบคุมคุณภาพอาหารให้ได้มาตรฐานและมี
คุณค่าทางโภชนาการสูง ความรู้ด้านโภชนาการของคนวัยต่างๆ รวมถึงบุคคลที่ต้องได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้ป่วย สตรีมีครรภ์ คนชรา เป็นต้น ความรู้ด้านการก าหนด
อาหารให้กับบุคคลในวัยต่างๆ รวมถึงผู้ป่วยที่มีสาเหตุจากโรคต่างๆ 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน  อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร 

  
หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๑๒ ตามความต้องการของ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
  ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 
   เน้น Chemical Biology (เคมีประยุกต์)/ Bioinformatics 
            (ชีวสารสนเทศศาสตร์) 

ศึกษาเกี่ยวกับ  การใช้ประโยชน์จากสัตว์ พืช และจุลินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีในด้านต่างๆ
ได้แก่ เทคโนโลยีจุลินทรีย์ เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีเอนไซม์ Unit Operation 
Genomics Proteomics การเก็บประมวลผลน ามาใช้ซึ่งข้อมูลทางชีววิทยาในระดับ
โมเลกุล และการศึกษาด้านเคมีประยุกต์เพ่ือให้เข้าใจระบบของสิ่งมีชีวิตมากขึ้น ผู้ศึกษา
ควรได้เรียนรู้ เทคโนโลยีชีวภาพขั้นต้น  ในหลายๆ ด้านเพ่ือจะสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กันของแต่ละเทคโนโลยีซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อในขั้นสูงและ
การน าไปใช้งานในอนาคต 
เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมด้าน การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เช่น การแพทย ์พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม 
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หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๑๓ ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
   มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
    เน้น Advance Analytics 

ศึกษาเกี่ยวกับ   
(๑)  Business Intelligence, Computational Finance, Decision Support, 
 Resource Management (Water, Energy, Crop, and, etc,), Logistics, 
 Intelligent Transportation System, Social Behavior, Health Informatics,  
(๒ Social Analytics Behavioral Analysis, Retrieval for Big Data หรือ Trend 
 Prediction Using Web Contents   
โดยใช้เทคโนโลยีและหลักการค้นหาความรู้ในฐานข้อมูล การค้นหารูปแบบ (Pattern) 
ของข้อมูลจ านวนมหาศาล (Big Data) โดยใช้ขั้นตอนวิธีทางสถิติ (Statistics) การเรยนรู้
ของเครื่อง (Machine Learning) และการรู้จ าแบบ (Pattern Recognition) เพ่ือประโยชน์ 
ในการหาความรู้จากข้อมูลในฐานข้อมูลต่างๆ โดยใช้หลักวิธีความสัมพันธ์ของข้อมูล 
(Association Rule) การจ าแนกประเภทข้อมูล (Data Classification) การแบ่งกลุ่ม
ข้อมูล (Data Clustering) และการสร้างมโนภาพของข้อมูล (Data Visualization)  
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน  อุตสาหกรรมดิจิทัล 

 
หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๑๔ ตามความต้องการของ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ไปศึกษาในสาขา Technology Management (การจัดการเทคโนโลยี)  

ศึกษาเกี่ยวกับ  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยี การพยากรณ์เทคโนโลยี
กระบวนการและกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีของทั้งภาครัฐและเอกชน เน้นที่การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสถาบันระดับมหาวิทยาลัยไปยังภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม 
การวางแผน Road Map ของเทคโนโลยี การจัดการเทคโนโลยีบนความหลากหลาย 
และความแตกต่างของบุคคลและวัฒนธรรมรวมไปถึงความหลากหลายขององค์ความรู้  
การบริหารจัดการเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาใหม่ และการน าเทคโนโลยีเหล่านั้นไปสู่เชิง
พาณิชย์ได ้
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน การบริหารจัดการเทคโนโลยีที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย
เพ่ือน ามาถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์กับทางอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และเป็นการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ที่มีอยู่ถูกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๑๕ ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน  
    วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมอากาศยาน 
    เน้น การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 

ศึกษาเกี่ยวกับ  การออกแบบ การสร้าง และการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่มีคุณสมบัติของ
แรงและกายภาพ รวมถึงลักษณะทางอากาศพลศาสตร์ และพฤติกรรมของอากาศยานที่
ท างานในชั้นบรรยากาศของโลก โดยเน้นศึกษาระบบกลไกความเที่ยงตรงสูง ซึ่งควบคุม
การขับเคลื่อนชิ้นส่วนอากาศยานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
อากาศยาน ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้เทคนิคการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนที่มีความเที่ยงตรง
สูงควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และความเชื่อมโยงระหว่างควบระบบควบคุมและ
กลไกในการควบคุมระบบต่างๆ ในอากาศยาน ความรู้ดังกล่าวจะมีประโยชน์ในการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาในการตรวจสอบความผิดปกติของการ
ควบคุมการท างานของระบบอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน อุตสาหกรรมการบิน ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่มีศักยภาพที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine)  
ของประเทศ หัวข้อที่ 7 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 
ซึ่งเน้นการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน  
 

หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๑๖ ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ 
   เน้น  Green Manufacturing Process 

ศึกษาเกี่ยวกับ เทคโนโลยีและวัสดุ ผู้ศึกษาสามารถเลือกศึกษาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
ต่างๆ ได้ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุที่มีน้ าหนักเบา วัสดุน าไฟฟ้า วัสดุเพ่ือ
พลังงานทดแทน วัสดุกักเก็บพลังงานสมัยใหม่เพ่ือสิ่งแวดล้อม วัสดุคอมโพสิตทั้งที่เป็นโลหะ 
หรืออโลหะ เช่น วัสดุพลาสติก เซรามิกชั้นสูง โดยอาจรวมถึงการศึกษากระบวนการผลิตสีเขียว 
(Green Manufacturing Process) 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม 
ยานยนต์สมัยใหม่ และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  
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หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๑๗ ตามความต้องการของ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
   คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  ไปศึกษาในสาขา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยว 
    เชิงสุขภาพ 
   เน้น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) 

ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการให้บริการด้านสุขภาพ Wellness Hospitality ในขอบเขต
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างเสริมความเชี่ยววชาญการบริการด้านสุขภาพ
เช่น การเป็นโค้ชโปรแกรมพัฒนาสุขภาพ การนวดแผนไทยและสากล การดูแล
นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ และพัฒนาด้านบุคลิกภาพและความงาม เป็นต้น การบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism Management เพ่ือให้สามารถ
จัดท าระบบการบริหารจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  เช่น การจัดท า
ก าหนดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การประสานงานธุรกิจสุขภาพกับการท่องเที่ยวเป็นต้น
การผลิตนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Innovation เพ่ือให้สามารถ
ออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสร้าง
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณะได้อย่างกว้างขวาง เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ส ป า  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ส ริ ม อ า ห า ร  
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการกับศาสตร์สากลเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
การออกแบบอุปกรณ์เสริมสร้างสุขภาพ เป็นต้น และการประกอบการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างสร้างสรรค์ Creative Wellness Tourism เพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจการ
ให้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างสร้างสรรค์  เช่นบริษัทน าเที่ยวเชิงสุขภาพ  
สวนภูมิปัญญาสุขภาพ ธุรกิจ สปาและความงามเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น ความรู้ดังกล่าว
จะมีประโยชน์อย่างมากในการสร้างสรรค์การให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบ
ใหม่ๆ ที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ 
การท่องเที่ยวจสุขภาพของประเทศได้ 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในขอบเขตการ 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิง  
สุขภาพของประเทศไทยซึ่งประเทศไทยให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มี
แนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นในอนาคต เนื่องจากพฤติกรรมของคนทั่วไปที่มุ่งมั่นประกอบ
อาชีพจนละเลยการดูแลสุขภาพ ประกอบกับอัตราการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุ ซึ่งสะท้อน
ภาพของตลาดความต้องการการบริการด้านสุขภาพจะเติบโตขึ้นมาก ดังนั้น  การเตรียม
บุคลากรที่มีทักษะการบริการด้านสุขภาพ ที่สามารถน าหลักการบริการจัดการแนบแบบ
สากลมาบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมเชิงสุขภาพและ
สถานประกอบการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างสร้างสรรค์  จะช่วยให้ประเทศไทยมี
ชื่อเสียงในระดับสากล ส่งผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี  
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หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๑๘ ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/ การผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
  ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมกรผลิต 
   เน้น วิศวกรรมการผลิต/ โครงสร้างน้ าหนักเบาในยานยนต์ 
           และอากาศยาน 

ศึกษาเกี่ยวกับ  การผลิตที่มีความแม่นย าสูง สมบัติวัสดุในโครงสร้าง วัสดุน้ าหนักเบา 
เช่น ไททาเนียม อลูมิเนียม วัสดุผลม (Composite) การวิเคราะห์แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ 
งานการจัดความแม่นย าสูง การสร้างนวัตกรรมวัสดุใหม่ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ อากาศยาน 
สมัยใหม่ 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน พัฒนาเทคโนโลยีวัสดุยานยนต์น้ าหนักเบาสมัยใหม่
ทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ  

 

หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๑๙ ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) 
   เน้น  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
          (Next-generation Automotive)/ Energy Storage/ 
          Electric Vehicle/ Fuel Cell Electric Vehicle 

ศึกษาเกี่ยวกับ  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ระบบควบคุมส าหรับการจัดเก็บพลังงาน  
งานทดแทนและระบบการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ซึ่งใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 
พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้เทคนิคการออกแบบระบบ
การจัดเก็บพลังงาน พลังทดแทน เรียนรู้เทคนิคการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง
ส าหรับการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ระบบควบคุม
การเปลี่ยนถ่ายพลังงานในระบบรถไฟฟ้าและระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งกัก
เก็บพลังงานและอุตสาหกรรมระบบการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและงานเฉพาะทางต่างๆ  
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน การจัดเก็บพลังงาน พลังงานทดแทนแหล่งจ่าย
ระบบไฟฟ้าก าลัง และการสร้างและซ่อมบ ารุงรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 
พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิง 

 

หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๒๐ ตามความต้องการของ ส านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี 
   ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
  ไปศึกษาในสาขา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์/ วิศวกรรมศาสตร์ 
   และปริญญาโท สาขากฎหมาย  
   และปริญญาโทสาขา Technology Management 

ศึกษาเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ไม่จ ากัดสาขา กฎหมาย สาขา
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา บริหารจัดการเทคโนโลยี บริหารจัดการนวัตกรรม  
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน อุตสาหกรรมทุกสาขาที่สามารถประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการยกระดับอุตสาหกรรม สร้างรายได้จาก
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ การสร้างธุรกิจใหม่ การสนับสนุนผู้
ประกอบเกิดใหม ่        
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หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๒๑ ตามความต้องการของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้า 
   เน้น Artificial Intelligence 

ศึกษาเกี่ยวกับ   ระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้การออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์ ทั้งในส่วนซึ่งเป็น
ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หรืออุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมดิจิทัล 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
 

หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๒๒ ตามความต้องการของ ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยพะเยา 
  ไปศึกษาในสาขา การท่องเที่ยว 
   เน้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ/ การจัดการ/ 
            การท่องเที่ยว/ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

ศึกษาเกี่ยวกับ  ระบบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การเพ่ิมขีดความสามารถ 
ของการรองรับนักท่องเที่ยวและการยกระดับของการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
โดยเน้นในความส าคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวรวมถึงการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ที่จะก่อประโยชน์
ทางด้านรายได้ให้แก่ประเทศไทย เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลและการจัดประชุมนิทรรศการ เป็นต้น โดยความรู้ดังกล่าว
จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 
ของประเทศไทยได้ในอนาคต  
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของประเทศ
ไทย โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12 
 

หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๒๓ ตามความต้องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
  ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   เน้น การบริหารและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
           Processing and Management)/ วิทยาการข้อมูล 
           (Data Science) 

ศึกษาเกี่ยวกับ  งานวิจัย ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ทางด้านศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการท าเหมืองข้อมูล แบบจ าลองทางสถิติ การวิเคราะห์ การคาดการณ์ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการแสดงข้อมูล รวมถึงประยุกต์ใช้
งานด้านวงจรชีวิตของระบบการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) 
เหมืองข้อมูล (Data mining) และการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning)  
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน  อุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมใน
กลุ่มเป้าหมาย 10 ด้าน ที่มีศักยภาพที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth 
Engine) ของประเทศ 
 

หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๒๔ ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
   ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  ไปศึกษาในสาขา Biotechnology 
   เน้น Nano Pharmaceutical Science 

ศึกษาเกี่ยวกับ  การน ากระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือพัฒนาสารออกฤทธิ์จากพืช
สมุนไพรให้มีฤทธิ์หรือมีปริมาณผลผลิตที่สูงขึ้น เช่น การน าองค์ความรู้ด้าน Plant Stem 
Cell หรือ Tissue Culture มาเพ่ิมศักยภาพของสารสกัดสมุนไพรโดยไม่ต้องมีการปลูก
สมุนไพรตามฤดูกาล หรือการองค์ความรู้ด้านการใช้เอนไซม์ และจุลินทรีย์ในการ
เปลี่ยนแปลงโมเลกุลของสารในสมุนไพรให้มีฤทธิ์ และความคงตัวที่สูงขึ้น หรือการองค์
ความรู้ด้านการหมักจุลินทรีย์เพ่ือผลิตสารจากสมุนไพรที่มีราคาแพงต่างๆ เป็นต้น 
เพ่ือให้ได้องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิตสารสกัดจากสมุนไพร นอกจากนั้น
ยังต้องการองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีนาโนมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพจาก
สมุนไพร รวมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เพ่ิมความ
คงตัวของสารสกัดหรือสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, 
Medical and Wellness Tourism)  
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หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๒๕ ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  ไปศึกษาในสาขา อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม (Robotics) 
   เน้น  Humanoid Robot/ Haptics/ Human-robot  
                                                                     Interaction 

ศึกษาเกี่ยวกับ  พ้ืนฐานวิทยาการหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิทยาการหุ่นยนต์ บริบททางวิศวกรรม การรับภาพของหุ่นยนต์ การเชื่อมต่อระหว่าง
มนุษย์กับวิทยาการหุ่นยนต์ กลศาสตร์ของการควบคุม การควบคุมหุ่นยนต์ วิทยาการ
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ วิทยาการหุ่นยนต์ชีวภาพ การออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
และระบบฝังตัว การประมวลสัญญาณดิจิทัล ระบบอัตโนมัติและระบบการผลิต ระบบ
อัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรม 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน  อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม 

 
หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๒๖ ตามความต้องการของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  ไปศึกษาในสาขา Medical Science/ Medical Biology 
   เน้น Biomedical Science/ Laboratory Medicine/ 
           Natural Products Chemistry 

ศึกษาเกี่ยวกับ  วิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เวชศาสตร์ชันสูตร เทคโนโลยีชีวภาพ เซลล์ อวัยวะและระบบ
ร่างกายของมนุษย์ เพ่ือให้เข้าใจถึงโรคต่างๆ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์หาวิธีการควบคุม 
บ าบัด รักษา และป้องกันโรค นอกจากนี้ผู้ศึกษาจะได้รับความรู้ทางด้านวิชาการและ
ทักษะในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ และงานวิจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในกลุ่มอุตสาหกรรมทางสุขภาพ สถาบันวิจัย รวมถึงโรงพยาบาล และศูนย์ดูแลสุขภาพ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องด้านต่างๆ ของประเทศ  
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน การแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) และ
อุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)  
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หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๒๗ ตามความต้องการของ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมหุ่นยนต์/ วิศวกรรมอัตโนมัติ   
   เน้น การพัฒนาหุ่นยนต์/ การพัฒนาระบบอัตโนมัติควบคุมการผลิต 

ศึกษาเกี่ยวกับ   ระบบกลไกความเที่ยงตรงสูงซึ่งควบคู่การขับเคลื่อนโดยระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ เช่น ระบบที่ใช้ในหุ่นยนต์ เครื่องจักรอัตโนมัติ เป็นต้น การเขียนโปรแกรม 
และระบบปฏิบัติการบนหุ่นยนต์ การออกแบบและผลิตชิ้นส่วนหุ่นยนต์ การสร้างระบบ
ปั ญ ญ าป ระดิ ษ ฐ์  (Artificial Intelligence) และการมอ งเห็ น ส าห รับ หุ่ น ยน ต์ 
(Computer Vision) การสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์และอุปกรณ์อ่ืนๆ การใช้หุ่นยนต์ใน
ภาคการผลิต  
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม  
การพัฒนาระบบหุ่นยนต์ใช้งานการผลิตต่างๆ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร 
การท่องเที่ยว และภาคธุรกิจขนาดเล็ก เป็นต้น  
 

หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๒๘ ตามความต้องการของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ไปศึกษาในสาขา Robotic and Automation 
   เน้น  Machine Learning Controled Robot 

ศึกษาเกี่ยวกับ   การควบคุมและการเรียนรู้ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบอัจฉริยะ เช่น 
ด้าน “The Internet of Things” ด้านการพัฒนา Software และ Algorithms เพ่ือ
การควบคุมแบบอัจฉริยะ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) 
และ ด้านการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย (Advanced Electronics) 
เพ่ือใช้ในการควบคุมและการเรียนรู้ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบชาญฉลาด  
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม ทั้งด้าน 
การเกษตร ด้านการก่อสร้างขนาดใหญ่ และอุตสาหกรรมหนักเช่น อุตสาหกรรมการ
ผลิตรถยนต์และเครื่องจักรกล เป็นต้น 
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หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๒๙ ตามความต้องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
   เน้น  เทคโนโลยีรหัสลับ (Cryptographic Technologies/ 
             Cybersecurity) 

ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการการคิดอย่างมีระบบ กระบวนการการคิดเพ่ือแก้ปัญหา 
กระบวนการในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟแวร์ ด้านภาษาการเขียน
โปรแกรมรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ และบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  
ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการในการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์และการประกัน
คุณภาพซอฟต์แวร์ รวมถึง การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ การติดตามความก้าวหน้าใน
การพัฒนา และการประเมินโครงการซอฟต์แวร์ นอกจากนั้นวิธีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านธุรกิจอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
จะเป็นอีกด้านหนึ่ งที่จะได้ศึกษา โดยความรู้ที่ ได้นั้น จะสามารถน ามาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการองค์การ กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจด้วย
เทคนิคและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ื อใช้ประกอบการด าเนินกิจการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้องค์การ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือแม้แต่ใน
ภาคอุตสาหกรรมได้ 
ประโยชนกับอุตสาหกรรมด้าน การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบ
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการพัฒนาประเทศ กล่าวคือ ผู้ ที่ส าเร็จ
การศึกษาหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึง
การคิดอย่างสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหา ซึ่งผนวกกับทักษะและความรู้ด้านการพัฒนา
โปรแกรม และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แล้ว จะสามารถสร้างประโยชน์ และ
นวัตกรรมที่น ามาสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ 
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หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๓๐ ตามความต้องการของ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  ไปศึกษาในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   เน้น Software Engineering/ Internet of Things/ 
           Robots/Computer Networks 

ศึกษาเกี่ยวกับ Software engineering การบริหารจัดการโครงการด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่การบริหารความเสี่ยงโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบและ
ติดตั้งระบบซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ เป็นต้น Internet of Things (IoT) เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เช่น อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมแบบต่างๆ
การออกแบบอุปกรณ์ส าหรับตรวจจับสภาพแวดล้อม ระบบควบคุมการท างานของ IoT 
การพัฒนาโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของ IoT การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลจาก 
IoT การประยุกต์ใช้ IoT ในงานด้านต่างๆ เช่น วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ หรือเกษตร  
เป็นต้น Robot พัฒนาระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติเพ่ือตอบสนองงานต่างๆในอนาคต เช่น 
IoT การส ารวจทรัพยากรทางธรรมชาติ การเผชิญอุปสรรคหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับมนุษย์ในขณะปฏิบัติงาน การใช้หุ่นยนต์ด้านเกษตรกรรม เป็นต้น Computer 
Network ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเครือข่ายสมัยใหม่ที่จะรองรับ
เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น Cloud, Software defined network (SDN), 
named data networking (NDN), 6loWPAN, RPL,CoAP เป็นต้น 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน ซอฟต์แวร์ ดิจิทัล อุตสาหกรรมที่ตอบสนองกับ 
Thailand 4 .0  อุตสาหกรรมการท่ องเที่ ย ว  หุ่ น ยนต์  การแพทย์  โลจิ สติ กส์ 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และยานยนต์สมัยใหม ่

 
หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๓๑ ตามความต้องการของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 
   เน้น  หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) 

ศึกษาเกี่ยวกับ   การพัฒนาและออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์  เช่น วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก (Microelectronics) วงจรรวม ระบบฝังตัว (Embedded 
Systems) อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ประเภทสวมใส่  ปัญญาประดิษฐ์  (Artificial 
Intelligence) การควบคุมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ  
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน  อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม 
(Robotics) 
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หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๓๒ ตามความต้องการของ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
  ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมขนส่ง/ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
   เน้น Transportation Systems 

ศึกษาเกี่ยวกับ   ระบบการขนส่งมวลชน ระบบการขอนส่งสินค้า เพ่ือออกแบบและ
วิเคราะห์ระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการในอนาคต เช่น 
ระบบการขนส่งทางราง ระบบการขนส่งทางอากาศ ระบบการขนส่งทางเรือ และระบบ
การขนส่งทางถนน รวมถึงระบบการขนส่งรูปแบบใหม่ในอนาคต เป็นต้น ผู้ศึกษาจะต้อง
เชื่อมโยงการออกแบบและวิเคราะห์ระบบการขนส่งให้เหมาะสมกับใช้งานในเขตเมือง 
และการขนส่งสินค้าภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน โลจิสติกส์ อุตสาหกรรม 10 อุตสาหกรมเป้าหมาย 
อุตสาหกรรมการกระจายสินค้า การขนส่งมวลชน การสร้าง Smart City 
 

หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๓๓ ตามความต้องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
  ไปศึกษาในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   เน้น การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data Processing 
           and Management) /ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
           Intelligence) 

ศึกษาเกี่ยวกับ  ศาสตร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์
และออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm) การเก็บข้อมูล (Storage) และการประมวลผล/
วิเคราะห์ข้อมูล (Process/Analytics) ส าหรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data processing and Management) หรือการศึกษาขั้นตอนและกระบวนวิธีด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)  

 
หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๓๔ ตามความต้องการของ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  ไปศึกษาในสาขา เคมี 
   เน้น Chemical Biology  

ศึกษาเกี่ยวกับ  การศึกษาแบบบูรณาการในสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เคมี 
พ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี เพ่ือเพ่ิมทักษะและการแก้ปัญหาระหว่างกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ในโรงงาน และสามารถเชื่อมโยงกับชุมชน เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน และประเทศได้อย่างเหมาะสม 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน  อุตสาหกรรมการผลิตพลังงาน อุตสาหกรรมการ
ผลิตสารเคมีบริสุทธิ์ อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
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หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๓๕ ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการจัดตั้ง 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
  ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมเกษตร 
   เน้น  เครื่องจักรกลการเกษตร 

ศึกษาเกี่ยวกับ เครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ เครื่องจักรกลที่ใช้ในการเตรียมดิน
เพาะปลูก บ ารุงรักษา เก็บเก่ียว และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture 
and Biotechnology) 

 
หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๓๖ ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  ไปศึกษาในสาขา Energy Engineering Management 

   เน้น Innovative Renewable Energy Technology/ New 
           Resource Power Generator/ Energy Production and 
           Management/ Energy Consumption for Building  
         and Vehicle 
   ศึกษาเกี่ยวกับ    Power Generator (Solar Thermal, Wind, Biomass, Gas, Coal) 
     Energy Storage (Battery, Thermal, Hydrogen, Fuel) Energy Consumption (Plant, 
    Building, Vehicle) Energy Production and Management Energy Economics and 
    Market System Energy and Environment 
    เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
    อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ 
   สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ทุกประเภทอุตสาหกรรมที่มีการผลิตและใช้จ่ายพลังงาน 
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หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๓๗ ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
                                                             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

  ไปศึกษาในสาขา อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
   เน้น วิศวกรรมอาหาร  

ศึกษาเกี่ยวกับ    วิศวกรรมพ้ืนฐานเป็นหลักร่วมกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร 
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการควบคุมดูแลงานด้านวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  
ในปัจจุบันหลักสูตรวิศวกรรมอาหารมี 2 แนวทาง คือ (1) เน้นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางอาหารเป็นหลักและเสริมความรู้ด้านวิศวกรรมลักษณะการศึกษาจะ
เน้นงานวิศวกรรมการแปรรูปอาหารมากกว่าการควบคุมวิศวกรรมด้านเครื่องกล (2) 
เน้นความรู้ด้านวิศวกรรมพ้ืนฐานเป็นหลักและเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางอาหาร เนื่องจากจ าเป็นต้องเข้าใจถึงคุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
และทางชีวเคมีของอาหารซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากในกระบวนการผลิต รวมทั้งความรู้ 
ด้านการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน การแปรรูปอาหาร เพ่ือลดปัญหาการสูญเสีย  
การเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผู้ผลิตเกษตรในรูปแบบต่างๆจะเป็นการช่วยเพ่ิมรายได้และความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   

หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๓๘ ตามความต้องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  ไปศึกษาในสาขา อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
   เน้น Food Processing 

ศึกษาเกี่ยวกับ    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตอาหาร ความก้าวหน้าในการใช้
ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมการท างานของเครื่องมือแปรรูปอาหาร  อาหารแปรรูปต่ า 
อาหารฟังก์ชั่น การพัฒนาภาชนะบรรจุฉลาดหรืออัจฉริยะ การแปรรูปอาหารที่มีผลต่อ
โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ การเก็บรักษาสินค้าอาหารและระบบโลจิสติกส์ส าหรับ
สินค้าอาหาร เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการแปรรูปอาหารเพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมการ
จัดการต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมคุณภาพของสินค้าอาหาร ความรู้ดังกล่าวจะมีประโยชน์
ต่ออุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)  
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน การแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 
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หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๓๙ ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
  ไปศึกษาในสาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
   เน้น  ชีวสถิติ (นิเวศวิทยา) 

ศึกษาเกี่ยวกับ    การประยุกต์ในสถิติทางนิเวศวิทยาเพ่ือศึกษาประชากรสัตว์และพืช 
การเปลี่ยนแปลง การสร้างแบบจ าลอง ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้เนื้อหาทางด้านทฤษฎีการ
ประยุกต์สถิติในงานทางด้านนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ความรู้ดังกล่าว 
จะมีประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยว 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน การซื้อขายคาร์บอนเครดิตในภาคอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยว 
 

หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๔๐ ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
   เน้น  Robotics/ Assistive Devices 

ศึกษาเกี่ยวกับ  การออกแบบหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติที่สามารถใช้งานได้แบบ
เรียลไทม์หรือระบบมีความเที่ยงตรงสูง ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้การออกแบบระบบควบคุม 
กลไกการเรียนรู้หรือการท างานของเครื่องจักร ทักษะการเขียนโปรแกรม เซ็นเซอร์ 
ออกซิเจนในการควบคุมการเคลื่อนที่หรือมีระบบในการจดจ า AI เพ่ือช่วยในการ
ตัดสินใจ และความเชื่อมโยงระหว่างระบบควบคุมและกลไกในการควบคุมต่างๆ 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน  อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม 
(Robotics) 
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หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๔๑ ตามความต้องการของ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
  ไปศึกษาในสาขา Bioinformatics (ชีวสารสนเทศศาสตร์) 
   เน้น  วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ศึกษาเกี่ยวกับ  เน้นการศึกษาการประมวลผล การสร้าง Algorithms เพ่ือใช้ข้อมูลใน
การวิเคราะห์ จ าลอง หรือท า Data Mining จากฐานข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และประโยชน์เกี่ยวกับกลไกด้านการเกิดโรค และข้อมูลทางการแพทย์ 
ซึ่งเป็นการสร้างความรู้และประโยชน์ได้อย่างสูงสุด น าข้อมูลทางชีววิทยาในระดับโมเลกุล 
ที่เป็นข้อมูลทางด้านการแพทย์ โมเลกุลที่เกี่ยวกับการศึกษาเชิงลึกของโรค และกลไก
การเกิดโรคในระดับโมเลกุล เช่น DNA, RNA, ข้อมูลล าดับโครงสร้างของโปรตีน และ
หน้าที่ข้อมูลวิถีสังเคราะห์โดยเน้นในกระบวนการของมนุษย์ รวมถึงข้อมูลปฏิสัมพันธ์
การควบคุมการแสดงออกของยีนที่มีความสัมพันธ์กับโปรตีนและความสัมพันธ์กับการ
ท าหน้าที่และกลไกของโรค 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และสาธารณสุข 
การจัดการข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชีวสารสนเทศทางด้านชีววิทยา และ
ชีววิทยาโมเลกุล 

   

หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๔๒ ตามความต้องการของ ภาควิชาสัตววิทยา คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  ไปศึกษาในสาขา Biochemical Science and Technology in Animal 
     Production  

ศึกษาเกี่ยวกับ    Synthetic Biology ที่ เน้น Microorganism และ Livestock Animals 
เช่น การดัดแปลงยีนส์ของยีสต์ หรือ Microorganism อ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพน้ านม 
ปรับปรุงสิ่งมีชีวิตให้ผลิตสารใช้แทนยาปฏิชีวนะ เป็นต้น ซึ่งผุ้ศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาด้าน  Genomics, DNA Assembly, Building Artificial Cell และกลไก
ทางด้าน Genetic Engineering และเชื่อมโยงความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการผลิตสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ ส าหรับงานด้านสัตวศาสตร์และการเกษตร 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน  การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ 
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หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๔๓ ตามความต้องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
  ไปศึกษาในสาขา Big Data Processing and Management  

ศึกษาเกี่ยวกับ  การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่การพัฒนา algorithm ในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ 
เพ่ือค้นหารูปแบบ จัดกลุ่มและหาความสัมพันธ์ในข้อมูลขนาดใหญ่ การบริหารจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น การออกแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้างการเก็บข้อมูลเพ่ือให้
เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการเพ่ิมประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มข้อมูล
ขนาดใหญ่เพ่ือให้บริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึง
ด้านการบริหารและจัดการเทคโนโลยี 

 
หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๔๔ ตามความต้องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล  
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     นครศรีธรรมราช 
  ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล 
   เน้น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ อุตสาหกรรมดิจิทัล/ เทคโนโลยี 
          อุตสาหกรรมมัลติมีเดีย 

 ศึกษาเกี่ยวกับ  ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมทางด้านดิจิทัล ผู้ศึกษาได้
เรียนรู้เทคนิคการออกแบบทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล  จะมี
ประโยชน์กับการพัฒนาระบบทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
รวมถึงงานเฉพาะทางต่างๆ เช่น ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมัลติมีเดียการจัดการเนื้อหา
และข้อมูลขนาดใหญ ่
 เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน อุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่
มีศักยภาพท่ีจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งมีอุตสาหกรรมทางด้านดิจิทัล 

 
หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๔๕ ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
                                                               เน้น  ระบบขนส่งทางทะเล 

ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้ความสามารถ ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเรือสมัยใหม่ ผู้เรียน
สามารถปฏิบัติงานในเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศ ในต าแหน่งนายประจ าเรือได้
อย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน อุตสาหกรรมการเดินเรือและโลจิสติกส์ 
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หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๔๖ ตามความต้องการของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
  ไปศึกษาในสาขา ดาราศาสตร์ 
   เน้น  Optics/ Instrumentation 

ศึกษาเกี่ยวกับ  ดาราศาสตร์เน้น  Optics/ Instrumentation ศึกษาเกี่ยวกับการ
ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ที่ทันสมัย ติดตั้ง ทดสอบ และใช้อุปกรณ์กับ
กล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ของโลก โดยเน้นเกี่ยวกับ สเปคโตรกราฟ แบบ อินทริกัลป
ฟิลด์, กล้องถ่ายภาพซีซีดี, อะแดปทิฟออฟติคส์, ระบบติดตามวัตถุท้องฟ้า การดูแล
รักษาอุปกรณ์ดาราศาสตร์ทั้งหมด การใช้อุปกรณ์ในการศึกษาวัตถุท้องฟ้าต่างๆเพ่ือ
น ามาใช้กับหอดูดาวแห่งชาติและวงการดาราศาสตร์ในประเทศไทยให้มีความเจริญ
ทัดเทียมกับต่างประเทศ 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน อุปกรณ์ทัศนศาสตร์ขั้นสูงที่สามารถประยุกต์ใช้กับ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือส าหรับใช้วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เลนส์และกล้อง
ถ่ายภาพความละเอียดสูงและความเร็วสูงที่สามารถใช้ในกระบวนการผลิตและควบคุม
คุณภาพสินค้าแบบอัตโนมัติในโรงงาน การติดตามดาวเทียมและขยะอวกาศจะมี
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่ใช้ดาวเทียมในอวกาศ ซึ่งได้แก่ ด้านการสื่อสารและความ
มั่นคง 

 

หน่วยที่ 0320047 ตามความต้องการของ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ 
    นวัตกรรมแห่งชาติ 
  ไปศึกษาในสาขา วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) 
   เน้น การบริหารจัดการข้อมูลดัชนีชี้วัดด้านวิทยาศาสตร์ 
           เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ศึกษาเกี่ยวกับ   แนวทางการจัดเก็บข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมต่อการ
วิเคราะห์โดยใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์หรือการใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล  (Data 
mining) โดยใช้ความรู้ด้านตรรกศาสตร์และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเพ่ือ
วิเคราะห์หาโอกาสและความเสี่ยงของปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าวโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้กับ
ข้อมูลดัชนีชี้วัดด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  (วทน.) และการออกแบบ
นโยบาย (วทน.)  
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน ทุกอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นการศึกษาเพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้กับการจัดท านโยบาย (วทน.) ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทุกอุตสาหกรรม 
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หน่วยที่ 0320048 ตามความต้องการของ กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
  ไปศึกษาในสาขา Civil Engineering 
   เน้น Quality Assurance and Construction Management  

ศึกษาเกี่ยวกับ   Quality Assurance and Construction Management โดยพื้นฐาน
จะต้องศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ ตรวจสอบ และควบคุม งานทางวิศวกรรมโยธาใน
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานของอาคารธรณีวิทยา 
อาคารสิ่งแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็นในบริเวณเขตควบคุมโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์ เรียนรู้วิธีการออกแบบประเมินและวิเคราะห์ระบบโครงสร้างอาคาร 
รองรับเหตุจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว โดยเน้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
รวมถึงหลักการทั้งหมดที่ใช้ในการออกแบบอาคาร และองค์ประกอบต่างๆในระบบ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เช่น อาคารเครื่องก าเนิดไฟฟ้า อาคารระบบระบายความร้อน อาคาร
ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณ์และอ่ืนๆ โดยจะต้องสามารถควบคุมและตรวจสอบงาน
ทางด้านวิศวกรรมโยธาในโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์  ได้หลากหลายชนิดทั้งแบบ 
BWR PWR และอ่ืนๆ รวมทั้งโหลดฟ้านิวเคลียร์แบบใหม่ๆ ที่อาจมีการพัฒนาเครื่องเพ่ือ
การใช้งานในอนาคต เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบฟิวชั่น (Fusion Nuclear Power Plant) 
กระทั่งคณะการด าเนินการเครื่องยนต์เครื่องปฏิกรณ์ จะต้องมีการตรวจสอบโครงสร้าง
อาคารในส่วนต่างๆ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า จนกระทั่ง
สิ้นสุดอายุการใช้งาน และต้องท าลายอย่างถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรมโยธา 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์  

 
หน่วยที่ 0320049 ตามความต้องการของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
     ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
  ไปศึกษาในสาขา Data Science/ Data Engineering  
   เน้น Big Data Analytics/ Data Engineering/ High 
           Performance Computing 

ศึกษาเกี่ยวกับ  เทคโนโลยีและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Analytics) วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ หรือการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
(High Performance Computing : HPC)  
เป็นประโยชน์จากอุตสาหกรรมด้าน  ดิจิทัลโดยเฉพาะการท า Data Analytics  
องค์ความรู้ดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและอุตสาหกรรมการผลิต
(ผ่านข้อมูลจาก Internet of Things) หรืออุตสาหกรรมสุขภาพ หรือข้อมูลขนาดใหญ่อ่ืนๆ 
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หน่วยที่ 0320050 ตามความต้องการของ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมหุ่นยนต์/ วิศวกรรมไฟฟ้า 
    และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    เน้น การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับหุ่นยนต์/ การพัฒนา 
          หุ่นยนต ์

ศึกษาเกี่ยวกับ   การออกแบบและสร้างเครื่องหรือระบบคอมพิวเตอร์  และระบบที่ใช้
คอมพิวเตอร์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสาร การสร้างระบบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ การโปรแกรมบนอุปกรณ์ และการต่อประสานระหว่างซอฟต์แวร์ความรู้
เรื่องการที่มีประโยชน์ในการศึกษา พัฒนาและบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูงต่างๆ
เช่นการพัฒนาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ 
การพัฒนาระบบหุ่นยนต์และอัตโนมัติอัตโนมัติ เป็นต้น ศึกษาเกี่ยวกับระบบกลไกความ
เที่ยงตรงสูงซึ่งควบคู่การขับเคลื่อนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบที่ใช้ในหุ่นยนต์ 
เครื่องจักรอัตโนมัติ เป็นต้น การเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการบนหุ่นยนต์  การ
ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนหุ่นยนต์  การสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์  (Artificial 
Intelligence) และการมองเห็นส าหรับหุ่นยนต์  (Computer Vision) การสื่อสาร
ระหว่างมนุษย์หุ่นยนต์และอุปกรณ์อ่ืนๆ การใช้หุ่นยนต์ในภาคการผลิตความรู้เรื่องการ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบหุ่นยนต์ใช้ในงานการผลิตต่างๆ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม
ภาคการเกษตร การท่องเที่ยวและภาคธุรกิจขนาดเล็ก เป็นต้น 

 
หน่วยที่ 0320051 ตามความต้องการของ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
    วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร  
  ไปศึกษาในสาขา อนามัยชุมชน 

ศึกษาเกี่ยวกับ   นโยบายการสาธารณสุขของประเทศไทย แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน ปัจจัย
ที่มีผลต่อปัญหาสาธารณสุข ประชาคมสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน กระบวนการ
แก้ปัญหาสาธารณสุข การเตรียมชุมชน การวินิจฉัยปัญหาสาธารณสุขของชุมชน 
บทบาทเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมสาธารณสุข การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ระเบียบงานด้านอนามัยชุมชน 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการ
ท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ครบวงจร 
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หน่วยที่ 0320052 ตามความต้องการของ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ไปศึกษาในสาขา ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics)  

ศึกษาเกี่ยวกับ  การเก็บ ประมวลผล น ามาใช้ซึ่งข้อมูลทางชีววิทยาระดับโมเลกุล ได้แก่ 
ข้อมูลระดับ DNA, RNA ข้อมูลล าดับโครงสร้างโปรตีนและหน้าที่ ข้อมูลวิถีสังเคราะห์ 
ข้อมูลปฏิสัมพันธ์การควบคุมการแสดงออกของยีน  เป็นต้น ผู้เรียนจะสามารถสร้าง 
Algorithms เพ่ือใช้ เก็บ  ประมวล  วิเคราะห์  จ าลอง หรือท า Data Miming จาก
ฐานข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาล ส าหรับสร้างองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
อย่างสูงสุด เพ่ือท าความเข้าใจระบบและกระบวนการต่างๆ ในสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ชั้นต่ าไป
จนถึงชั้นสูงที่ซับซ้อนไปจนถึงการวิวัฒนาการ การเรียนจะมีทั้งพ้ืนฐานทางชีววิทยา 
สถิติศาสตร์ และ Computational Science  
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

 
หน่วยที่ 0320053 ตามความต้องการของ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  ไปศึกษาในสาขา คณิตศาสตร์ 
   เน้น คณิตศาสตร์บริสุทธิ์/ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

ศึกษาเกี่ยวกับ  ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ทั้งในส่วนที่ เป็นการวิเคราะห์ (Analysis) 
พีชคณิต (Algebra) และเรขาคณิต (Geometry) การศึกษา พัฒนา และสร้างทฤษฎี
ใหม่ๆ ทางคณิตศาสตร์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นองค์ความรู้พ้ืนฐานที่น าไปสู่
การศึกษาและการประยุกต์ใช้ในสัตว์อ่ืนๆ ตลอดจนสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาต่อ
ยอดประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริง ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ความรู้
และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคม
และ สิ่งแวดล้อมโดยใช้การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ การหาค าตอบที่เหมาะสมและ
เป็นไปได้ของระบบที่ศึกษา รวมทั้งการค านวณท่ีแม่นย าและรวดเร็ว  
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน การน าไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในด้านต่างๆ 
คณิตศาสตร์เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของทั้งทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือและทักษะที่ท าให้เราสามารถสื่อสารแนวคิดอันเป็นนามธรรม
ได ้การน าความรู้และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ไปใช้จ าลองแบบส าหรับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 
ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากลยุทธ์ที่ เหมาะสมในการจัดการระบบ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
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หน่วยที่ 0320054 ตามความต้องการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
  ไปศึกษาในสาขา Computational Biology 
   เน้น  Single Cell Technology 

 ศึกษาเกี่ยวกับ ศึกษาเซลล์ “แต่ละเซลล์” ได้อย่างละเอียดทั้งเรื่องการแสดงออกของยีน 
การสร้างโปรตีน การตอบสนองต่อสิ่งเร้า และการตอบสนองต่อยา เป็นต้น ท าการ 
Sequence Genome หรือศึกษา Transcriptome และ Proteome ของแต่ละเซลล์ 
(Single Cell Omics) ดังนั้นเทคโนโลยี Single Cell จะช่วยให้เราเข้าใจถึงระดับการ
ท างานของแต่ละเซลล์ จะช่วยเราเข้าใจสิ่งมีชีวิตมากขึ้น ช่วยให้การประยุกต์ในเรื่องการ
รักษาหรือไม่หรือการวินิจฉัยโรคดีขึ้น Single Cell Technology เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่
ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีบุคลากรวิจัยทางด้านนี้เพ่ิมข้ึน เพ่ือการพัฒนาประเทศทางด้าน
ความเข้าใจชีววิทยาการเจริญ ชีววิทยาทางการแพทย์ Cancer Biology, Neuroscience, 
Immunology และ Stem Cells  

  เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน อุตสาหกรรมการแพทย์ตรบวงจร ทั้งการตรวจ       
   วินิจฉัยและการรักษา 
 
หน่วยที่ 0320055 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเคมี/ วิศวกรรมชีวเคมี 
   เน้น เทคโนโลยีชีวเคมีส าหรับเชื้อเพลิงชีวภาพ/ เคมีชีวภาพ/ 
          วัสดุชีวภาพ 

ศึกษาเกี่ยวกับ  เทคโนโลยีขั้นสูงร่วมสมัยและเทคโนโลยีส าหรับอนาคต ส าหรับพัฒนา
กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีชีวภาพ และวัสดุชีวภาพ โดยค านึงถึงการใช้วัตถุดิบ
หมุนเวียนภายในประเทศอย่างมีความยั่งยืนและครบวงจร โดยต้องพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ ในการพัฒนาเทคโนโลยีระดับอุตสาหกรรมที่มีความเป็นไปได้ ในเชิงเทคโนโลยี
และเศรษฐศาสตร์ ที่สอดคล้องกับปัจจัยภายในประเทศ ทั้งนี้ต้องศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง
ด้านเทคโนโลยีส าหรับการปฏิบัติการชีวเคมี เทคโนโลยีกระบวนการ วิศวกรรมเคมี และ
การใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมเพ่ือการพาณิชย ์
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
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หน่วยที่ 0320056 ตามความต้องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
   เน้น Advanced Analytics/ Artificial Intelligence/ Big 
           Data Processing/ Big Data Management/ Business 
           Intelligence/ Cognitive Computing/ Computational 
           Finance/ Social Analytics 

ศึกษาเกี่ยวกับ   กระบวนการคิดอย่างมีระบบ  กระบวนการคิดเพ่ือแก้ปัญหา 
กระบวนการในการวิเคราะห์  ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยภาษาการเขียน
โปรแกรมรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ และบนอุปกรณ์เคลื่อน ที่ผู้
ศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการในการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์และการประกัน
คุณภาพซอฟต์แวร์ รวมถึงการวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ การติดตามความก้าวหน้าใน
การพัฒนาและการประเมินโครงการซอฟต์แวร์ นอกจากนั้นวิธีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านธุรกิจอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
จะเป็น อีกด้านหนึ่ งที่ จะได้ศึกษาโดยความรู้ที่ ได้นั้ นจะสามารถน ามาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจด้วย
เทคนิคและโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินกิจการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้ องค์กรไม่ว่ าจะเป็นหน่ วยงานภาครัฐ  เอกชน หรือแม้แต่ ใน
ภาคอุตสาหกรรมได้  
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายจะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการพัฒนาประเทศ กล่าวคือ ผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึง
การคิดอย่างสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหา ซึ่งผนวกกับทักษะและความรู้ด้านการพัฒนา
โปรแกรมและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แล้ว  จะสามารถสร้างประโยชน์และ
นวัตกรรมที่น ามาสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ 

 
หน่วยที่ 0320057 ตามความต้องการของ สาขาวิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
  ไปศึกษาในสาขา  Synthetic Biology 
   เน้น การศึกษาและท าวิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ศึกษาเกี่ยวกับ  เน้นการศึกษาระดับชีววิทยาโมเลกุล (Molecular biology) เพ่ือท า
การ ศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระดับเซลล์ เพ่ือเกิดความเข้าใจในสิ่งมีชีวิตระดับ
เซลล์น าไปประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ในระดับโมเลกุลรวมถึงกลไกและ
แนวทางในการรักษาโรคในระดับโมเลกุลซึ่งใช้เทคโนโลยีระดับโมเลกุลขั้นสูงและองค์
ความรู้ที่ผสมผสานในหลายๆศาสตร์ทางด้านชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และสาธารณสุข 
องค์ความรู้ระดับโมเลกุลของกลไกของโรคและแนวทางการรักษาในระดับโมเลกุล 
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หน่วยที่ 0320058 ตามความต้องการของ ภาควิชาเภสัชศาสตร์และเภสัชเคมี  
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ไปศึกษาในสาขา เภสัชเคมี 
   เน้น Medical Chemistry/ Medicine Synthesis 

ศึกษาเกี่ยวกับ การสังเคราะห์สารเคมี วิธีการสังเคราะห์สารรูปแบบต่างๆ การสังเคราะห์
สาร กึ่งสังเคราะห์จากธรรมชาติ  วิธีการตรวจเอกลักษณ์สารที่สังเคราะห์ได้  การ
ออกแบบโครงสร้างยา การพัฒนาโครงสร้างยา การหาความสัมพันธ์ของโครงสร้างที่มี
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา คุณสมบัติของโครงสร้างทางเคมีที่ส่งผลต่อฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาการ 
สังเคราะห์สารโพลิเมอร์ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสาร 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

 
หน่วยที่ 0320059 ตามความต้องการของ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    มหาวิทยาลัยพะเยา 
  ไปศึกษาในสาขา Artificial Intelligence (AI) 
   เน้น AI in Healthcare/ AI in Climate 

ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือจักรกลเรียนรู้ที่ใช้ในงานประยุกต์ด้านต่างๆ 
เช่น ด้านสุขภาพด้านการแพทย์ ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เป็นต้น ผู้เรียนจะได้
ศึกษาแนวคิดปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนาให้คอมพิวเตอร์มีความฉลาด อัลกอริทึมในการ
พัฒนาจักรกลเรียนรู้ การประมวลผลภาพและเสียงที่ใช้เทคนิคด้านปัญญาประดิษฐ์ 
ลักษณะข้อมูลที่จะประยุกต์ใช้งาน เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ ด้านการแพทย์ ด้านสภาพ
ภูมิอากาศ เป็นต้น  
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน ด้านการบริการสุขภาพ ด้านการแพทย์ ด้านการ 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ด้านที่เก่ียวข้องกับการน าปัญญาประดิษฐ์ไปใช้งาน 

 
หน่วยที่ 0320060 ตามความต้องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
     มหาวิทยาลัยสารคาม 
  ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   เน้น Internet of Things/ Artificial Intelligence/ Big Data 
  ศึกษาเกี่ยวกับ  Internet of Things หรือ Artificial Intelligence หรือ Big Data 
  เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน  
  (1)  การบริหารจัดการหรือด าเนินการแทนแรงงานคนโดยเฉพาะงานที่ต้องการความ 
   แม่นย าในการท างานหรืองานที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
  (2)  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจ 
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หน่วยที่ 0320061 ตามความต้องการของ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมเคมี (นาโนเทคโนโลยี) 
      เน้น Integrated Nanodevices and Integrated  
              Nanobiosystems 

ศึกษาเกี่ยวกับ  วัสดุนาโนชนิดต่างๆ การน าวัสดุนาโนมาใช้งานในรูปแบบต่างๆ ผู้ศึกษา
จะได้เรียนรู้อุปกรณ์เซ็นเซอร์เพ่ือการควบคุมรสชาติอาหาร อุปกรณ์เซ็นเซอร์เพ่ือการวัด
ปริมาณแร่ธาตุในดินส่วนหนึ่งของ (Smart Farming) หรือตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโน
เพ่ือการย่อยสลายสารพิษในแหล่งน้ า ตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนเพ่ิมการปรับสภาพ
น้ ามันชีวภาพ ตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนเพ่ือเปลี่ยนก๊าซจากการเผาไหม้ขยะให้อยู่ในรูป
พลังงาน ตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนเพ่ือการเปลี่ยนรูปคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ 
อยู่ในรูปพลังงานเหลวโดยไม่อยู่ในสายวิชาวิศวกรรมเคมี 
เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมด้าน อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

 
หน่วยที่ 0320062 ตามความต้องการของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
   ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมด้านการประมง 
      เน้น วิศวกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ศึกษาเกี่ยวกับ  ระบบการสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ทันสมัย ประหยัดพลังงาน 
การติดตั้งอัตโนมัติ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในการบริหารจัดการผลผลิตที่มีคุณภาพดี 
ปริมาณสูงต้นทุนต่ า การสร้างระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าระบบปิดที่สามารถควบคุม
คุณสมบัติของน้ าและอุณหภูมิ ได้ ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแม่นย า (Precision 
Aquaculture) 

  เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมด้าน  อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 
หน่วยที่ 0320063 ตามความต้องการของ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  ไปศึกษาในสาขา Robotics/ Assistive Devices 
   เน้น  Human-Robot Interaction 

ศึกษาเกี่ยวกับ   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์  มุ่งเน้นการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพของมนุษย์และหุ่นยนต์ เช่น การสั่งการหุ่นยนต์ผ่านโทรศัพท์มือถือ การสั่ง
การหุ่นยนต์ช่วยเหลือการผ่าตัด การควบคุมหุ่นยนต์เพ่ือปฏิบัติการภาคสนาม เป็นต้น  
ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  ปัญญาประดิษฐ์  
การสร้างหุ่นยนต์ ความเข้าใจในภาษา เทคนิคการออกแบบ และความรู้ทางด้าน
สังคมศาสตร์ ความรู้ดังกล่าวมีประโยชน์ในการผลิตหุ่นยนต์เพ่ือตอบสนองต่อการสื่อสาร
ของมนุษย์ได้อย่างถูกต้องในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผ่าตัดโดยหุ่นยนต์ การบริหาร
ยาโดยหุ่นยนต ์รถยนต์อัจฉริยะ การจ าลองการแสดงออกของมนุษย์โดยใช้หุ่นยนต์ เป็นต้น  
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน  อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม
(Robotics) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
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หน่วยที่ 0320064 ตามความต้องการของ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  ไปศึกษาในสาขา สถิติศาสตร์  
   เน้น ชีวสถิติ (Biostatistics) 

ศึกษาเกี่ยวกับ  การประยุกต์ใช้สถิติศาสตร์กับงานทางชีววิทยา ชีวภาพ นิเวศวิทยา  
การประยุกต์เฉพาะในทางการแพทย์ประยุกต์ ใช้เครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลในการท านายการเกิดโรค การเก็บข้อมูลการทดลองทาง Clinical การเก็บข้อมูล
ทางนิเวศวิทยา การสร้างแบบจ าลอง การพยากรณ์การเกิดโรค 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน  อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ    
นักชีวสถิติ มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพเป็นอย่างมาก  เพราะการวิจัยในอนาคตในอุตสาหกรรมด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ทะเบียนการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ร่วมกับการแสดงออกของยีนข้อมูล เพ่ือให้เข้าใจ
สิ่งมีชีวิตอย่างเป็นระบบ การสร้างตัวแบบเพ่ืออธิบายการเกิดโรค นอกจากนี้นักชีวสถิติ
ยังมีส่วนส าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา ระบบนิเวศวิทยา การศึกษา
ประชากรสัตว์และพืช การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของระบบนิเวศย่อมส่งผลต่ออุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ นั้น นักชีวสถิติจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในองค์กรของ
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

 
หน่วยที่ 0320065 ตามความต้องการของ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  ไปศึกษาในสาขา Technology management 
   เน้น  Technology management in Agricultural Sector 

ศึกษาเกี่ยวกับ  หลักวิชาและนวัตกรรมทางการเกษตร และแนวคิดและแนวทางด้าน
การบริหารจัดการ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคโนโลยี  
เพ่ือการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและจัดการองค์การและวิสาหกิจด้านการเกษตร  
เพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพของธุรกิจ 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture 
and Biotechnology) และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 
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หน่วยที่ 0320066 ตามความต้องการของ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  ไปศึกษาในสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
   เน้น การออกแบบและการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ               
                                                                    สุขภาพ/ โภชนเภสัชภัณฑ์ (Functional/ Nutraceutical  
         Food Products) 

ศึกษาเกี่ยวกับ  ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพหรือโภชนเภสัชภัณฑ์ (Functional or 
Nutraceutical Food Products) การศึกษาครอบคลุมเกี่ยวกับ สารอาหาร พฤกษเคมี 
สารพิษและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ส่งผลต่อร่างกาย การออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactivity) 
ของ Main Functional Intredients ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและความปลอดภัย 
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ใช้ในการสกัดสารประกอบจากธรรมชาติที่มีผลต่อ
สุขภาพหรือออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงหรือความคงตัวและการล าเลียง
ระหว่างการย่อย การดูดซึมในทางเดินอาหาร ตลอดจนเทคนิคการทดสอบเพ่ือควบคุม
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเพื่อสุขภาพหรือโภชนเภสัชภัณฑ์ 
เป็ น ป ระ โยชน์ กั บ อุ ตส าห กรรมด้ าน   Food and Natural Health Product 
Industries 
 

หน่วยที่ 0320067 ตามความต้องการของ กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม  
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  ไปศึกษาในสาขา Pharmaceutical Chemistry/ Pharmaceutical Engineering/  
   Industrial Pharmacy 
   เน้น Drug Discovery/ Bioequivalence/  
         Drug Manufacturing and Quality Management/  
         Manufacturing of Biopolymers 

ศึกษาเกี่ยวกับ  การค้นพบยาใหม่ เภสัชกรรมสมมูล วิศวเภสัชกรรม เภสัชอุตสาหการ 
(การผลิตยาและควบคุมคุณภาพยา) ตลอดจนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ทางชีวภาพเพ่ือ
การประยุกต์ใช้เป็นระบบน าส่งยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและระดับอุตสาหกรรม ความรู้
ดังกล่าวจะมีประโยชน์ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา โดยเป็นประโยชน์กับ
อุตสาหกรรมการผลิตยาแพทย์แผนปัจจุบัน หรือยาจากสมุนไพร เพ่ือตอบสนองต่อ
ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ  
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
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หน่วยที่ 0320068 ตามความต้องการของ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  ไปศึกษาในสาขา Electrical and Computer Engineering 
   เน้น Robotics and Artificial Intelligence (AI) 

ศึกษาเกี่ยวกับ  การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โดยมุ่งเน้นเรื่อง 
Machine Learning, Artificial Intelligence (AI) และ Robot Control 

  เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน  การปรับปรุงและอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ    
  อีกทั้ งการประยุกต์ ใช้หุ่นยนต์ในธุรกิจ อ่ืนๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านการส ารวจ  
                                    ด้านการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น อันเป็นการสร้างศักยภาพให้กับประเทศไทย
  ต่อไป 
 
หน่วยที่ 0320069 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
  ไปศึกษาในสาขา คอมพิวเตอร์ 
   เน้น  การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่รวมถึงการประมวลผล 
           ภาพและสื่อดิจิทัล 

ศึกษาเกี่ยวกับ   วิทยาการข้อมูล (Data Science) และการประมวลผลข้อมูลขนาด
ใหญ่  (Big Data) การท าเหมืองข้อมูล  (Data Mining) การจัดเก็บข้อมูลในระบบ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) การจัดเก็บและส ารองข้อมูลพร้อมทั้ง
การค้นคืนข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้เทคนิคทางวิชาการข้อมูลในการ
สกัดองค์ความรู้จากข้อมูลในรูปแบบที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง รวมไปถึงข้อมูลที่
อยู่ในรูปของสื่อดิจิทัลชนิดต่างๆเพ่ือให้สามารถน าผลที่ได้ไปท าการสร้างองค์ความรู้และ
น าไปประยุกต์ใช้งานเพ่ือแก้ปัญหาทางและวางกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจ หรือเพ่ือวิเคราะห์
และหาแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน วิทยาการข้อมูล (Data Science) และการประมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้กับทุกภาค
ส่วนไม่ว่าเป็น ด้านธุรกิจบริการ ด้านการเงิน หรือด้านอุตสาหกรรมการผลิต 
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หน่วยที่ 0320070 ตามความต้องการของ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์  
    คณะสัตวแพทยศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
  ไปศึกษาในสาขา ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics)     

ศึกษาเกี่ยวกับ  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการแสดงออกและควบคุมการ
ท างานของยีนกับพยาธิสภาพของโรคในสัตว์ รวมถึงความผิดปกติทางพันธุกรรมต่างๆ
การระบุยีนเป้าหมายหรือกลไกส าคัญท่ีเป็นหัวใจส าคัญของการเกิดความผิดปกติ เช่น  
1. การระบุยีนเป้าหมายเพ่ือพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในปศุสัตว์และสัตว์ใกล้สูญพันธุ์  
2. การวิเคราะห์หาโมเลกุลเป้าหมายส าหรับ DNA วัคซีนในไก่รวมถึงการวิเคราะห์  
    บทบาทของ miRNA ในน้ านมโคท่ีสามารถส่งผลต่อการแสดงออกของยีนทั้งในสัตว์  
    และผู้บริโภค 
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคสัตว์  
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคสัตว์  
5. การรักษาด้วยวิธียีนบ าบัดเป็นต้น  
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน  อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

หน่วยที่ 0320071 ตามความต้องการของ สาขาวิชาการจัดการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
  ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมการบิน 
   เน้น การจัดการการบินและเทคโนโลยีการบิน 

ศึกษาเกี่ยวกับ    การออกแบบ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์เชิงวิศวกรรมข้ันพื้นฐานใน
ด้านการออกแบบอากาศยานส าหรับการบินในชั้นบรรยากาศ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์
ทางด้านวิศวกรรมขั้นสูงส าหรับการออกแบบ เป็นต้น เพ่ือศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดการองค์กรการบินและพฤติกรรมองค์กรการบิน  การจัดการบ ารุงรักษาอากาศยาน 
เทคโนโลยีทางการบินและการประยุกต์ใช้ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางการบิน 
การด าเนินงานและการจัดการสายการบินรวมถึงการจัดการท่าอากาศยาน เป็นต้น  
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
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หน่วยที่ 0320072 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  ไปศึกษาในสาขา Data Science 
   เน้น  Big Data Processing and Management 

ศึกษาเกี่ยวกับ   
1. Big Data  
2. Cloud computing  
3. Machine Learning  
4. Data mining  
5. Statistics  
6. Internet of Things (IoT) 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน 
1. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
2. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food For the Future)  
3. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)  
4. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)  
5. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 

 
หน่วยที่ 0320073 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมหุ่นยนต์ 
   เน้น  การออกแบบควบคุมหุ่นยนต์ส าหรบการจัดการ 
            หอกลั่นทางด้าน Co bot, Do bot 

ศึกษาเกี่ยวกับ  ระบบกลไกความเที่ยงตรงสูง ซึ่งสามารถควบคุมการขับเคลื่อนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เช่น การออกแบบระบบควบคุมที่ใช้ในหุ่นยนต์ 
โครงสร้างหุ่นยนต์ ระบบควบคุมแบบเวลาจริง ผู้ศึกษาจะได้รู้เทคนิคการออกแบบ และ
ผลิตชิ้นส่วนหุ่นยนต์ การออกแบบระบบควบคุมแบบเวลาจริงและการเชื่อมโยงระหว่าง
ระบบควบคุมกับกลไกหุ่นยนต์ ความรู้ดังกล่าวจะมีประโยชน์ในการผลิตหุ่นยนต์ 
ที่สามารถน ามาใช้แทนแรงงานมนุษย์ ที่ท างานในเขตอันตรายได้ 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน กระบวนการผลิตที่ต้องใช้คนท างานในเขตที่มี 
ความอันตราย เช่น หอกลั่น การควบคุมหม้อต้มน้ าส าหรับการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม 
ถลุงเหล็ก เป็นต้น 
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หน่วยที่ 0320074 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ  
    วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ/ วิศวกรรมเคมีชีวภาพ/ 
     วิศวกรรมเคมี 

ศึกษาเกี่ยวกับ   การออกแบบ สร้าง ทดสอบ และติดตั้ งอุปกรณ์ เฉพาะหน่วย  
(Unit Operation) ทางวิศวกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และระบบควบคุม
กระบวนการ (Process Control System) วิศวกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพหรือวิศวกรรม
เคมีชีวภาพ โดยผู้ศึกษาต้องเข้าเรียนในสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ทุกระดับ  แต่ต้องท า
โครงงานและวิจัยที่เน้นวิศวกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ หรือวิศวกรรมเคมีชีวภาพ 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
 

หน่วยที่ 0320075 ตามความต้องการของ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ไปศึกษาในสาขา การแพทย์แผนไทย 
   เน้น นวดไทย/ เภสัชกรรมไทย/ เวชกรรมไทย/ ผดุงครรภ์ไทย 

ศึกษาเกี่ยวกับ  หัตถเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย ศึกษา
เกี่ยวกับสาขาการนวดไทย ศึกษาการตรวจการ วินิจฉัย การบ าบัด การรักษา การป้องกันโรค 
การส่งเสริมและการฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการนวดไทย ทั้งนี้ด้วย
กรรมวิธีการแพทย์แผนไทย รวมถึงการศึกษาระบบกระดูก กล้ามเนื้อ โลหิตและประสาท 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามหลักวิทยาศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับสาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ศึกษา
การกระท าในการเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐ์ยา การเลือกสรรยา การควบคุม
และการประกันคุณภาพยา การปรุงยา และการจ่ายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และการจัด
จ าหน่ายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ทั้งนี้ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย รวมถึง
การศึกษาเภสัชวิทยาทั้งทางด้านเภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับ
สาขาเวชกรรมไทย ศึกษาการตรวจ การวินิจฉัย การบ าบัด รักษา การป้องกันโรค  
การส่งเสริมและการฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมถึงการผดุงครรภ์ไทย และเภสัชกรรมไทยและ 
การนวดไทย ทั้งนี้ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย และสามารถประยุกต์การตรวจ
ร่างกาย อ่านผลแลป และวินิจฉัยโรค ตามแนวทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้ ศึกษา
เกี่ยวกับผดุงครรภ์ไทย ศึกษาการตรวจการ วินิจฉัย การบ าบัด การรักษา การส่งเสริม
สุขภาพหญิงมีครรภ์ การป้องกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดการท าคลอด 
เวลาการส่งเสริมการลงทุนสุขภาพมารดาและทารกในระยะหลังคลอด และมีด้วย
กรรมวิธีการแพทย์แผนไทย และสามารถประยุกต์เรียนรู้ตามแนวทางการแพทย์แผน
ปัจจุบันได ้ 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร สามารถเป็น
ผู้ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรค 
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หน่วยที่ 0320076 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
  ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมก าลัง/ วิศวกรรมสื่อสาร 
   เน้น ระบบไฟฟ้าแรงสูง/ ระบบอาณัติสัญญาณ 

ศึกษาเกี่ยวกับ  ระบบไฟฟ้าแรงสูงส าหรับระบบขนส่งทางราง ทั้งระบบรถไฟในเมือง 
(MRT) และระบบรถไฟความเร็วสูงระหว่างเมือง (HST) เช่น การออกแบบระบบไฟฟ้าแรงสูง 
เพ่ือส่งก าลังในรถไฟการออกแบบระบบการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพ การแก้ไขเหตุขัดข้องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดระบบไฟฟ้าในรถไฟ 
เป็นต้น หรือศึกษาเกี่ยวกับระบบอาณัติสัญญาณรถไฟทั้งในระบบรถไฟทางคู่ และรถไฟ
ความเร็วสูง เช่น การออกแบบตารางเดินรถไฟ การออกแบบระบบการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพส าหรับรถไฟ การออกแบบระบบบ ารุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ 
เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมด้าน ระบบขนส่งทางราง และโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบการขนส่งของภาครัฐ 
 

หน่วยที่ 0320077 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
    โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์  
    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
  ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมพลังงาน 
  เน้น พลังงานทดแทน 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  พลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ า 
 พลังงานชีวภาพ พลังงานชีวมวล การน าหลักการด้านพฤติกรรมพนักงานมาประยุกต์ใช้
 เป็นพลังงานทดแทนเพื่อชุมชน ท้องถิ่น 
 เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  
 (Biofuels and Biochemical) 
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หน่วยที่ 0320078 ตามความต้องการของ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมซอฟต์แวร์/ วิทยาการคอมพิวเตอร์/  
    วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   เน้น กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์/ การประกันคุณภาพ 
           ซอฟต์แวร์ 

 ศึกษาเกี่ยวกับ  กระบวนการทางวิศวกรรมในการดูแลการผลิต กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
ทั้งกระบวนการตั้งแต่การเก็บความต้องการ การวิเคราะห์ออกแบบ การบริหารโครงการ
ซอฟต์แวร์ ไปจนถึงขั้นตอนของการทดสอบและการติดตั้งซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ 
สมัยใหม่ การท าเหมืองข้อมูลคลังข้อมูล และระบบช่วยตัดสินใจ การพัฒนาซอฟต์แวร์ใน
การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  
 เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน ดิจิทัล เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหาร
จัดการ (Enterprise Software) การพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับ
อุปกรณ์ (Internet of Things: IoT) การพัฒนาด้านคลังข้อมูล (Big Data) เป็นต้น 

 
หน่วยที่ 0320079 ตามความต้องการของ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  ไปศึกษาในสาขา เคมี 
   เน้น พอลิเมอร์ชีวภาพและกระบวนการผลิตชิ้นส่วน 
         จากพอลิเมอร์ชีวภาพ 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  การสังเคราะห์ทางเคมีและคุณสมบัติทางเคมีของโพลิเมอร์  หรือแมค
 โครโมเลกุล และการรวมตัว รวมทั้งคุณสมบัติโดยรวมของวัสดุพอลิเมอร์ เพ่ือให้มี
 มูลค่าในเชิงพาณิชย์ 
 เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน   อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมยา
 อุตสาหกรรมทางเกษตร และการผลิตวัสดุจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและจากการเกษตร 
 การน าวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมาแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่า รวมทั้งการผลิตไบโอพอลิเมอร์ 
 
หน่วยที่ 0320080 ตามความต้องการของ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
  ไปศึกษาในสาขา พืชศาสตร์/ เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร/ พันธุวิศวกรรมพืช 
   เน้น Molecular Breeding/ Plant Engineering 

 ศึกษาเกี่ยวกับ  การพัฒนาพันธุ์พืชที่ใช้ยีนเครื่องหมายพันธุกรรม มาช่วยในการคัดเลือก
พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ได้อย่างเจาะจง เช่น ให้ผลผลิตสูง มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น  
ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง หรือต้านทานต่อโรคและแมลง ในพืชที่ปลูกเพ่ือการค้า 
 เป็นประโยชน์กับ อุตสาหกรรมด้าน  การเกษตรและเทคโนโลยีชี วภาพผลิต 
(Agriculture and Biotechnology) 
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หน่วยที่ 0320081 ตามความต้องการของ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
  ไปศึกษาในสาขา สถิติประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง/ สถิติอุตสาหกรรม 
    การวิจัยการด าเนินงานและระบบโลจิสติกส์/ การวิเคราะห์ 
    ธุรกิจและการวิจัย 
   เน้น การน าความรู้ทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร 
          ความเสี่ยง (Risk Management) และการด าเนินงาน 
         ขององค์กร 
 ศึกษาเกี่ยวกับ ทฤษฎีความน่าจะเป็น หลักการประกันภัย ระเบียบวิธีทางสถิติประยุกต์  
 คณิตศาสตร์การเงิน การบริหารความเสี่ยง การเงินองค์การ สถิติประกันชีวิต สถิติ
 ประกันวินาศภัย ทฤษฎีความเสี่ยง ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและแจกแจงความสูญเสีย  
                               การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการรวมทั้งการวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างมีหลักฐานเพ่ือ
 ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร 
 เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน ก ากับควบคุมความเสี่ยง ความเพียงพอของเงินทุน 
 และความเสี่ยงจากการล้มละลายให้กับหน่วยงาน องค์การต่างๆ 
  
หน่วยที่ 0320082 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  ไปศึกษาในสาขา Information Technology 
   เน้น Information Technology/ Information Systems/ 
     Information and Security/ Data Science 

 ศึกษาเกี่ยวกับ  เทคโนโลยีสานสนเทศ โดยผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานทาง
 คณิตศาสตร์และพีชคณิต ตลอดจนความรู้ทางด้านทฤษฎี การปฏิบัติ และการวิจัยด้าน
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยเน้นการศึกษาเฉพาะด้านระบบสารสนเทศ และ 
           การจัดการความรู้ การเขียนโปรแกรมและการพัฒนาซอฟต์แวร์ การออกแบบและ 
          พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ระบบเว็บ หรือระบบมัลติมีเดียเพ่ือตอบสนอง 
          ความต้องการของผู้ใช้งานในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น การพัฒนา การออกแบบและการดูแล 
          ระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย รวมทั้งการศึกษาเทคนิค การวิเคราะห์และการ  
          จัดการเพ่ือรักษาความปลอดภัยระบบข้อมูลในทุกประเภท เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้าน 
          ไอทีส าหรับการบริหารจัดการในการด าเนินธุรกิจขององค์กร และตอบสนองคามต้องการ 
          บุคลากรในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นต้น 

  เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน  ดิจิทัล (Digital) 
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หน่วยที่ 0320083 ตามความต้องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
  ไปศึกษาในสาขา Data Science/ Computer Science/ Information 
     Technology  
   เน้น การเขียนโปรแกรม/ การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
          ขนาดใหญ่/ ปัญญาประดิษฐ์ 

 ศึกษาเกี่ยวกับ  ศาสตร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์
ออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm) การพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)  
 เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึง
ด้านการบริหารและจัดการเทคโนโลยี 

 
หน่วยที่ 0320084 ตามความต้องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  ไปศึกษาในสาขา อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)  
   เน้น การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)/  
          Mobile Learning  

ศึกษาเกี่ยวกับ  การให้บริการซอฟต์แวร์ ทั้ง Embedded Software, Enterprise 
Software และ Digital Content ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเริ่มต้นธุรกิจ (Start Up) 
เทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของอุปกรณ์ต่างๆ (Internet of Thing) อุตสาหกรรม
สื่อสร้างสรรค์และแอนิเมชั่น (Creative Media and Animation) การวิเคราะห์ข้อมูล
เจาะลึกของตลาด (Consumer insights) และการป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์ 
(Cyber Security) 

  เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน  ดิจิทัล  (Digital) 
 
หน่วยที่ 0320085 ตามความต้องการของ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
  ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีชีวภาพ 
   เน้น พันธุวิศวกรรม  

ศึกษาเกี่ยวกับ  สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ โดยศึกษาในด้านอนุกรมวิธาน 
สรีรวิทยาพันธุกรรม นิเวศวิทยา สาหร่ายวิทยา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการใช้
ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิต รวมถึงการบูรณาการ ความรู้พ้ืนฐานด้านชีววิทยา เข้ากับ
ศาสตร์แขนงต่างๆ เช่น การเกษตร การแพทย ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น  
การตรวจวิเคราะห์ การควบคุม คุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 
ยา เครื่องส าอาง และสิ่งแวดล้อม 

 
------------------------ 

 


