
                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

5 ชุดวิชา ( 30 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา ( 108 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )
24 ชุดวิชา ( 144  หนวยกิต )

5 ชุดวิชา
10103
10111
10141

10151

10152

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา

96101

96102

97210

97217

97218

97219

97314

97315

97316

97317

97418

97419

97420

97421

97103

97214

97215

97318

97407

97423

97424

97426

97431

97433

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

** เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม *

ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

วิศวกรรมทางไฟฟาและคอมพิวเตอรประยุกต

เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ *

การศึกษาความเปนไปไดทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือใน

ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี

*   เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ

วัสดุทางการพิมพและบรรจุภัณฑ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ

การออกแบบทางการพิมพและบรรจุภัณฑ *

การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ

การวางผังโรงงานและการศึกษาการทํางานในอุตสาหกรรม

กลยุทธการจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   Bachelor of Science Program in Industrial Technology

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

   Bachelor of Science (Industrial Technology)

ไทยกับสังคมโลก

    บังคับ 14 ชุดวิชา

คอมพิวเตอรเบื้องตน

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ทักษะชีวิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

 : เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

 : วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

   B.Sc. (Industrial Technology)

 : สําเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช. หรือเทียบเทา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

คณิตศาสตรและสถิติสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณิตศาสตรประยุกตสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม

การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานสําหรับอุตสาหกรรม

ประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม **

   และเลือก 4 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ

การจัดการดําเนินงานและการเปนผูประกอบการ

วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต

เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม

เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต *



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา ( 84 หนวยกิต )

17 ชุดวิชา ( 102  หนวยกิต )

3 ชุดวิชา

10121

10131

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา

97210

97217

97218

97219

97314

97315

97316

97317

97418

97419

97420

97421

97423

97424

97426

97433

หมายเหตุ

 ** เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

การวางผังโรงงานและการศึกษาการทํางานในอุตสาหกรรม

กลยุทธการจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

วิศวกรรมทางไฟฟาและคอมพิวเตอรประยุกต

การศึกษาความเปนไปไดทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ

*   เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ

ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม

การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานสําหรับอุตสาหกรรม

ประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม **

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การจัดการดําเนินงานและการเปนผูประกอบการ

วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต

เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม

เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต *

เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม *

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

อารยธรรมมนุษย

สังคมมนุษย

ไทยศึกษา

    บังคับ 12 ชุดวิชา

คณิตศาสตรประยุกตสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   B.Sc. (Industrial Technology)

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทาในสาขาวิชาทางดานอุตสาหกรรม

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

รายละเอียดของหลักสูตร

                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   Bachelor of Science Program in Industrial Technology

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

   Bachelor of Science (Industrial Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 : เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา ( 102 หนวยกิต )

20 ชุดวิชา ( 120  หนวยกิต )

3 ชุดวิชา

10121

10141

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา

96101

96102

97210

97217

97218

97219

97314

97315

97316

97317

97418

97419

97420

97421

97103

97214

97215

97318

97407

97423

97424

97426

97431

97433

หมายเหตุ

** เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

*   เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ

การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ

การวางผังโรงงานและการศึกษาการทํางานในอุตสาหกรรม

กลยุทธการจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

วิศวกรรมทางไฟฟาและคอมพิวเตอรประยุกต

เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ *

การศึกษาความเปนไปไดทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ

ประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม **

   และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ

วัสดุทางการพิมพและบรรจุภัณฑ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ

การออกแบบทางการพิมพและบรรจุภัณฑ *

เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต *

เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม *

ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม

การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานสําหรับอุตสาหกรรม

คณิตศาสตรและสถิติสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณิตศาสตรประยุกตสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การจัดการดําเนินงานและการเปนผูประกอบการ

วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต

เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

อารยธรรมมนุษย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

    บังคับ 14 ชุดวิชา

คอมพิวเตอรเบื้องตน

   B.Sc. (Industrial Technology)

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทาในสาขาวิชาอื่นที่มิใชทางดานอุตสาหกรรม

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

รายละเอียดของหลักสูตร

                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   Bachelor of Science Program in Industrial Technology

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

   Bachelor of Science (Industrial Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 : เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา ( 84 หนวยกิต )

15 ชุดวิชา ( 90  หนวยกิต )

1 ชุดวิชา

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา

97210

97217

97218

97219

97314

97315

97316

97317

97418

97419

97420

97421

97423

97424

97426

97433

หมายเหตุ

** เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

การวางผังโรงงานและการศึกษาการทํางานในอุตสาหกรรม

กลยุทธการจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

วิศวกรรมทางไฟฟาและคอมพิวเตอรประยุกต

การศึกษาความเปนไปไดทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ

*   เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ

ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม

การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานสําหรับอุตสาหกรรม

ประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม **

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การจัดการดําเนินงานและการเปนผูประกอบการ

วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต

เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม

เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต *

เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม *

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

    บังคับ 12 ชุดวิชา

คณิตศาสตรประยุกตสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   Bachelor of Science (Industrial Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

   B.Sc. (Industrial Technology)

 : สําเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาในสาขาวิชาทางดานอุตสาหกรรม

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   Bachelor of Science Program in Industrial Technology

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

 : เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา ( 102 หนวยกิต )

18 ชุดวิชา ( 108  หนวยกิต )

1 ชุดวิชา

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา

96101

96102

97210

97217

97218

97219

97314

97315

97316

97317

97418

97419

97420

97421

97423

97424

97426

97433

97103

97214

97215

97318

97407

97431

หมายเหตุ

** เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

วัสดุทางการพิมพและบรรจุภัณฑ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ

การออกแบบทางการพิมพและบรรจุภัณฑ *

การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ

เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ *

*   เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ

การวางผังโรงงานและการศึกษาการทํางานในอุตสาหกรรม

กลยุทธการจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

วิศวกรรมทางไฟฟาและคอมพิวเตอรประยุกต

การศึกษาความเปนไปไดทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ

   และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ

ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม

การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานสําหรับอุตสาหกรรม

ประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม **

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การจัดการดําเนินงานและการเปนผูประกอบการ

วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต

เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม

เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต *

เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม *

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

    บังคับ 14 ชุดวิชา

คอมพิวเตอรเบื้องตน

คณิตศาสตรและสถิติสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณิตศาสตรประยุกตสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   B.Sc. (Industrial Technology)

 : สําเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาที่มิใชในสาขาวิชาทางดานอุตสาหกรรม

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

รายละเอียดของหลักสูตร

                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   Bachelor of Science Program in Industrial Technology

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

   Bachelor of Science (Industrial Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 : เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
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