
ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา ( 30 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา ( 12 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา ( 96 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

24 ชุดวิชา ( 144  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา

10103

10111

10141

10151

10161

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา

96101

96102

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา

97101

97103

97214

97215

97216

97318

97403

97406

97407

97410

97431

97432

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร

* เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ

เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ *

ประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ **

** ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชา

กอนจบการศึกษาเทานั้น

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ *

การออกแบบทางการพิมพและบรรจุภัณฑ *

เทคโนโลยีกอนพิมพ *

เทคนิคหลังพิมพ *

การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ

การจัดการธุรกิจการพิมพ

คณิตศาสตรและสถิติสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

   บังคับ 12 ชุดวิชา

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ

วัสดุทางการพิมพและบรรจุภัณฑ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ

ทักษะชีวิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คอมพิวเตอรเบื้องตน

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

   Bachelor of Science (Industrial Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

   B.Sc. (Industrial Technology)

 : สําเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเทา หรือ ม.6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช. หรือเทียบเทา

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

 : เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   Bachelor of Science Program in Industrial Technology



96304

96305

96404

96405

96407

96410

96411

96412

97212

97213

97314

97315

97316

97419

97420

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและการบํารุงรักษาในอุตสาหกรรม *

เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม *

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานสําหรับอุตสาหกรรม

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

* เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ

มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรม

การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอรและการควบคุมภายใน

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู

การบริหารโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เศรษฐศาสตรประยุกตในอุตสาหกรรม

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิต

เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม

   และเลือก 4 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร

เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจดานพณิชยกรรม



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา ( 12 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา ( 72 หนวยกิต )

15 ชุดวิชา ( 90  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา

10151

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา

96101

96102

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา

97101

97103

97214

97215

97318

97403

97407

97432

97216

97406

97410

97431

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร

* เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ

  เลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ *

เทคนิคหลังพิมพ *

การจัดการธุรกิจการพิมพ

เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ *

** ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชา

กอนจบการศึกษาเทานั้น

วัสดุทางการพิมพและบรรจุภัณฑ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ

การออกแบบทางการพิมพและบรรจุภัณฑ *

เทคโนโลยีกอนพิมพ

การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ

ประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ **

ไทยศึกษา

คอมพิวเตอรเบื้องตน

คณิตศาสตรและสถิติสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

   บังคับ 8 ชุดวิชา

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

   Bachelor of Science (Industrial Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

   B.Sc. (Industrial Technology)

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเทาในสาขาวิชาทางดานอุตสาหกรรม

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

 : เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   Bachelor of Science Program in Industrial Technology



96304

96305

96404

96405

96407

96410

96411

96412

97212

97213

97314

97315

97316

97419

97420

หมายเหตุ

เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม *

มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรม

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานสําหรับอุตสาหกรรม

* เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ

ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู

การบริหารโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เศรษฐศาสตรประยุกตในอุตสาหกรรม

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิต

เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม

เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและการบํารุงรักษาในอุตสาหกรรม *

การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร

เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจดานพณิชยกรรม

การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอรและการควบคุมภายใน

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา ( 12 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา ( 90 หนวยกิต )

18 ชุดวิชา ( 108  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา

10151

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา

96101

96102

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา

97101

97103

97214

97215

97216

97318

97403

97406

97407

97410

97431

97432

96304

96305

96404

96405

96407

96410

96411

96412

97212

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร

* เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ

การบริหารโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เศรษฐศาสตรประยุกตในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจดานพณิชยกรรม

การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอรและการควบคุมภายใน

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู

** ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชา

กอนจบการศึกษาเทานั้น

การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ

การจัดการธุรกิจการพิมพ

เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ *

ประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ **

   และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร

วัสดุทางการพิมพและบรรจุภัณฑ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ *

การออกแบบทางการพิมพและบรรจุภัณฑ *

เทคโนโลยีกอนพิมพ *

เทคนิคหลังพิมพ *

ไทยศึกษา

คอมพิวเตอรเบื้องตน

คณิตศาสตรและสถิติสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

   บังคับ 12 ชุดวิชา

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

   Bachelor of Science (Industrial Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

   B.Sc. (Industrial Technology)

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเทาในสาขาอื่นที่มิใชทางดานอุตสาหกรรม หรือปริญญาตรีหรือเทียบเทาทุกสาขาวิชา

 : เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   Bachelor of Science Program in Industrial Technology



97213

97314

97315

97316

97419

97420

หมายเหตุ

มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรม

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานสําหรับอุตสาหกรรม

* เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิต

เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม

เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและการบํารุงรักษาในอุตสาหกรรม *

เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม *
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