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ระดบัปรญิญาตร ี 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   

แขนงวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
(วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติอุตสาหกรรม) 

 

1. สาํเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่   

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 5 30  

 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 16 96  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   24 144  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

  10103 ทกัษะชวีติ 

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10141 วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร   

 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา (12 หนว่ยกติ) 

  96101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 

  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิําหรับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา (96 หนว่ยกติ) 

  บงัคบั 12 ชดุวชิา  

  97210 คณติศาสตรป์ระยกุตส์ําหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

  97211 กลศาสตรส์ําหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

  97212 เศรษฐศาสตรป์ระยกุตใ์นอตุสาหกรรม 

  97213 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักระบวนการผลติและเทคนคิการผลติ 

  97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคมุทางการผลติในอตุสาหกรรม 

  97315 เครือ่งมอื เครือ่งจักร วสัด ุและการบํารงุรักษาในอตุสาหกรรม1 

  97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติในอตุสาหกรรม1   

  97317 ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมตัทิางการผลติในอตุสาหกรรม 

  97418 ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม 

  97419 มาตรฐานการจัดการอตุสาหกรรมและมาตรฐานอตุสาหกรรม 

  97420 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานสําหรับอตุสาหกรรม 

  97421 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม2 

  และเลอืก  4  ชดุวชิาโดยเนน้เฉพาะกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ หรอืถา้ไมเ่นน้เฉพาะกลุม่ นักศกึษาสามารถเลอืกชดุวชิาคละกนัไดใ้นกลุม่วชิา

ทีต่า่งกนั ดงัตอ่ไปนี ้

  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารผลติและการจดัการในอตุสาหกรรมท ัว่ไป 

  97422 การศกึษาความเป็นไปไดแ้ละการวเิคราะหแ์นวโนม้ทางอตุสาหกรรม 

  97423 การวางผงัโรงงานและการศกึษาการทาํงานในอตุสาหกรรม 

  97424 กลยทุธก์ารจัดการระบบปฏบิตักิารในอตุสาหกรรม 

  97425 การวจัิยและการสมัมนาทางเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม1,3 

  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารผลติและการจดัการในอตุสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรปู 3  

  97326 อตุสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรปูเบือ้งตน้3 

  97427 การแปรรปูอาหารและเกษตรแปรรปู1,3 

  97428 การจัดการอตุสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรปู3 

  97429 การประกนัคณุภาพและการพฒันาผลติภัณฑอ์าหารและเกษตรแปรรปู 

  97430 การจัดการธรุกจิอตุสาหกรรมสิง่ทอ3 
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  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารผลติและการจดัการในอตุสาหกรรมการพมิพแ์ละบรรจภุณั ฑ ์

  97101 ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการพมิพ ์

  97103 ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบับรรจภุณัฑ ์

  97214 วสัดทุางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

  97216 เทคโนโลยกีระบวนการพมิพ์1 

  97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ์1 

  97403 เทคโนโลยกีอ่นพมิพ์1 

  97406 เทคนคิหลงัพมิพ์1 

  97407 การจัดการทางการผลติและการควบคมุคณุภาพทางการพมิพ ์

  97410 การจัดการธรุกจิการพมิพ ์

  97431 เทคโนโลยกีารแปรรปูบรรจภุัณฑ์1  

  กลุม่วชิาการจดัการธุรกจิอตุสาหกรรม 

  30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร 

  30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนษุย ์

  32326 การจัดการเชงิกลยทุธ ์และการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

  32401 การวางแผนและควบคมุงานบรหิาร 

  กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 

  96304 การสือ่สารขอ้มลูและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

  96305 เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานธรุกจิดา้นพณชิยกรรม 

  96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละการควบคมุภายใน 

  96405 ระบบสนับสนุนการตดัสนิใจทางธรุกจิ  

  96407 การพฒันาระบบสารสนเทศ 

  96410 เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับการบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้

  96412 การบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยักําหนดตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ี

 

หมายเหต ุ   1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ 
 2   ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรมเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิา

กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

               3   ยังไมเ่ปิดสอน 
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ระดบัปรญิญาตร ี 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   

แขนงวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
(วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติอุตสาหกรรม) 

 

2. สาํเร็จการศกึษา ปวส. หรอือนุปรญิญา หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาทางดา้นอตุสาหกรรม  

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 12 72  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   15 90  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา (12 หนว่ยกติ) 

  96101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 

  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิําหรับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา (72 หนว่ยกติ) 

  97210 คณติศาสตรป์ระยกุตส์ําหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

  97211 กลศาสตรส์ําหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

  97212 เศรษฐศาสตรป์ระยกุตใ์นอตุสาหกรรม 

  97213 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักระบวนการผลติและเทคนคิการผลติ 

  97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคมุทางการผลติในอตุสาหกรรม 

  97315 เครือ่งมอื เครือ่งจักร วสัด ุและการบํารงุรักษาในอตุสาหกรรม1 

  97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติในอตุสาหกรรม1 

  97317 ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมตัทิางการผลติในอตุสาหกรรม 

  97418 ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม 

  97419 มาตรฐานการจัดการอตุสาหกรรมและมาตรฐานอตุสาหกรรม 

  97420 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานสําหรับอตุสาหกรรม 

  97421 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม2 

 

หมายเหต ุ   1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ 
 2   ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรมเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิา

กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 
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ระดบัปรญิญาตร ี 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   

แขนงวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
(วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติอุตสาหกรรม) 

 

3. สาํเร็จการศกึษา ปวส. หรอือนุปรญิญา หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาอืน่ท ีม่ใิชท่างดา้นอตุสาหกรรม หรอืปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ 

ทกุสาขาวชิา  

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 15 90  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   18 108  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา (12 หนว่ยกติ) 

  96101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 

  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิําหรับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา (90 หนว่ยกติ) 

  บงัคบั 12 ชดุวชิา  

  97210 คณติศาสตรป์ระยกุตส์ําหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

  97211 กลศาสตรส์ําหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

  97212 เศรษฐศาสตรป์ระยกุตใ์นอตุสาหกรรม 

  97213 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักระบวนการผลติและเทคนคิการผลติ 

  97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคมุทางการผลติในอตุสาหกรรม 

  97315 เครือ่งมอื เครือ่งจักร วสัด ุและการบํารงุรักษาในอตุสาหกรรม1 

  97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติในอตุสาหกรรม1  

  97317 ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมตัทิางการผลติในอตุสาหกรรม 

  97418 ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม 

  97419 มาตรฐานการจัดการอตุสาหกรรมและมาตรฐานอตุสาหกรรม 

  97420 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานสําหรับอตุสาหกรรม 

  97421 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม2 

   และเลอืก  3  ชดุวชิาโดยเนน้เฉพาะกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ หรอืถา้ไมเ่นน้เฉพาะกลุม่ นักศกึษาสามารถเลอืกชดุวชิาคละกนัไดใ้นกลุม่วชิา

ทีต่า่งกนั ดงัตอ่ไปนี ้

  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารผลติและการจดัการในอตุสาหกรรมท ัว่ไป 

  97422 การศกึษาความเป็นไปไดแ้ละการวเิคราะหแ์นวโนม้ทางอตุสาหกรรม 

  97423 การวางผงัโรงงานและการศกึษาการทาํงานในอตุสาหกรรม 

  97424 กลยทุธก์ารจัดการระบบปฏบิตักิารในอตุสาหกรรม 

  97425 การวจัิยและการสมัมนาทางเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม1,3 

  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารผลติและการจดัการในอตุสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรปู  3 

  97326 อตุสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรปูเบือ้งตน้3 

  97427 การแปรรปูอาหารและเกษตรแปรรปู1,3 

  97428 การจัดการอตุสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรปู3 

  97429 การประกนัคณุภาพและการพฒันาผลติภัณฑอ์าหารและเกษตรแปรรปู 

  97430 การจัดการธรุกจิอตุสาหกรรมสิง่ทอ3 

  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารผลติและการจดัการในอตุสาหกรรมการพมิพแ์ละบรรจภุณั ฑ ์

  97101 ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการพมิพ ์

  97103 ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบับรรจภุณัฑ ์

  97214 วสัดทุางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

  97216 เทคโนโลยกีระบวนการพมิพ์1 
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  97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ์1 

  97403 เทคโนโลยกีอ่นพมิพ์1 

  97406 เทคนคิหลงัพมิพ์1 

  97407 การจัดการทางการผลติและการควบคมุคณุภาพทางการพมิพ ์

  97410 การจัดการธรุกจิการพมิพ ์

  97431 เทคโนโลยกีารแปรรปูบรรจภุัณฑ์1 

  กลุม่วชิาการจดัการธุรกจิอตุสาหกรรม 

  30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร 

  30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนษุย ์

  32326 การจัดการเชงิกลยทุธ ์และการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

  32401 การวางแผนและควบคมุงานบรหิาร 

  กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 

  96304 การสือ่สารขอ้มลูและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

  96305 เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานธรุกจิดา้นพณชิยกรรม 

  96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละการควบคมุภายใน 

  96405 ระบบสนับสนุนการตดัสนิใจทางธรุกจิ 

  96407 การพฒันาระบบสารสนเทศ 

  96410 เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับการบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้

  96412 การบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    

หมายเหต ุ   1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ 
 2   ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรมเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิา 

กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

               3   ยังไมเ่ปิดสอน 
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