
                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก
คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร
5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา ( 108 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

24 ชุดวชิา ( 144  หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา
10103
10111
10141
10151
10152

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา

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. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

** เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

*   เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ

วสัดุทางการพิมพ์และบรรจภุณัฑ์
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารพิมพ์และบรรจภุณัฑ์
การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจภุณัฑ์ *
การจดัการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
การวางผังโรงงานและการศึกษาการท างานในอตุสาหกรรม
กลยทุธก์ารจดัการระบบปฏบิัติการในอตุสาหกรรม

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
   Bachelor of Science Program in Industrial Technology
 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)
   Bachelor of Science (Industrial Technology)

ไทยกบัสังคมโลก

    บังคับ 14 ชุดวชิา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ทักษะชวีติ
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ
ไทยศึกษา

 : เทคโนโลยกีารผลติอุตสาหกรรม

 : วท.บ. (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)
   B.Sc. (Industrial Technology)

 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์ประยกุต์ส าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

พื้นฐานทางวศิวกรรมเคร่ืองกลส าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และส่ิงแวดล้อมในอตุสาหกรรม
การจดัการคุณภาพและมาตรฐานอตุสาหกรรม
การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทานส าหรับอตุสาหกรรม
ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยกีารผลิตอตุสาหกรรม **

   และเลอืก 4 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบับรรจภุณัฑ์

การจดัการด าเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
วสัดุอตุสาหกรรมและกรรมวธิกีารผลิต
เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอตุสาหกรรม
เคร่ืองมอืและเคร่ืองจกัรกลการผลิต *
เทคโนโลยใีนการออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม *
ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมติัในอตุสาหกรรม

วศิวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยกุต์
เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุณัฑ์ *
การศึกษาความเป็นไปได้ทางอตุสาหกรรมและการจดัการโครงการ



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา ( 84 หน่วยกิต )

17 ชุดวชิา ( 102  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10131

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา

97210

97217

97218

97219

97314

97315

97316

97317

97418

97419

97420

97421

97423

97424

97426

97433

หมายเหตุ

 ** เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

การวางผังโรงงานและการศึกษาการท างานในอตุสาหกรรม

กลยทุธก์ารจดัการระบบปฏบิัติการในอตุสาหกรรม

วศิวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยกุต์

การศึกษาความเป็นไปได้ทางอตุสาหกรรมและการจดัการโครงการ

*   เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ

ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมติัในอตุสาหกรรม

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และส่ิงแวดล้อมในอตุสาหกรรม

การจดัการคุณภาพและมาตรฐานอตุสาหกรรม

การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทานส าหรับอตุสาหกรรม

ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยกีารผลิตอตุสาหกรรม **

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

พื้นฐานทางวศิวกรรมเคร่ืองกลส าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

การจดัการด าเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ

วสัดุอตุสาหกรรมและกรรมวธิกีารผลิต

เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอตุสาหกรรม

เคร่ืองมอืและเคร่ืองจกัรกลการผลิต *

เทคโนโลยใีนการออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม *

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

อารยธรรมมนุษย์

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

    บังคับ 12 ชุดวชิา

คณิตศาสตร์ประยกุต์ส าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

   B.Sc. (Industrial Technology)

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาทางด้านอตุสาหกรรม

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

   Bachelor of Science Program in Industrial Technology

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)

   Bachelor of Science (Industrial Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)

 : เทคโนโลยกีารผลติอุตสาหกรรม

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา ( 102 หน่วยกิต )

20 ชุดวชิา ( 120  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10141

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา

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

** เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

*   เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ

การจดัการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

การวางผังโรงงานและการศึกษาการท างานในอตุสาหกรรม

กลยทุธก์ารจดัการระบบปฏบิัติการในอตุสาหกรรม

วศิวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยกุต์

เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุณัฑ์ *

การศึกษาความเป็นไปได้ทางอตุสาหกรรมและการจดัการโครงการ

ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยกีารผลิตอตุสาหกรรม **

   และเลอืก 3 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบับรรจภุณัฑ์

วสัดุทางการพิมพ์และบรรจภุณัฑ์

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารพิมพ์และบรรจภุณัฑ์

การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจภุณัฑ์ *

เคร่ืองมอืและเคร่ืองจกัรกลการผลิต *

เทคโนโลยใีนการออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม *

ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมติัในอตุสาหกรรม

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และส่ิงแวดล้อมในอตุสาหกรรม

การจดัการคุณภาพและมาตรฐานอตุสาหกรรม

การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทานส าหรับอตุสาหกรรม

คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์ประยกุต์ส าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

พื้นฐานทางวศิวกรรมเคร่ืองกลส าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

การจดัการด าเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ

วสัดุอตุสาหกรรมและกรรมวธิกีารผลิต

เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอตุสาหกรรม

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

อารยธรรมมนุษย์

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

ไทยศึกษา

    บังคับ 14 ชุดวชิา

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

   B.Sc. (Industrial Technology)

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาอื่นที่มิใชท่างด้านอตุสาหกรรม

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

   Bachelor of Science Program in Industrial Technology

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)

   Bachelor of Science (Industrial Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)

 : เทคโนโลยกีารผลติอุตสาหกรรม

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา ( 84 หน่วยกิต )

15 ชุดวชิา ( 90  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา

97210

97217

97218

97219

97314

97315

97316

97317

97418

97419

97420

97421

97423

97424

97426

97433

หมายเหตุ

** เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

การวางผังโรงงานและการศึกษาการท างานในอตุสาหกรรม

กลยทุธก์ารจดัการระบบปฏบิัติการในอตุสาหกรรม

วศิวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยกุต์

การศึกษาความเป็นไปได้ทางอตุสาหกรรมและการจดัการโครงการ

*   เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ

ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมติัในอตุสาหกรรม

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และส่ิงแวดล้อมในอตุสาหกรรม

การจดัการคุณภาพและมาตรฐานอตุสาหกรรม

การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทานส าหรับอตุสาหกรรม

ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยกีารผลิตอตุสาหกรรม **

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

พื้นฐานทางวศิวกรรมเคร่ืองกลส าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

การจดัการด าเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ

วสัดุอตุสาหกรรมและกรรมวธิกีารผลิต

เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอตุสาหกรรม

เคร่ืองมอืและเคร่ืองจกัรกลการผลิต *

เทคโนโลยใีนการออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม *

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

    บังคับ 12 ชุดวชิา

คณิตศาสตร์ประยกุต์ส าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

   Bachelor of Science (Industrial Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)

   B.Sc. (Industrial Technology)

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาทางด้านอตุสาหกรรม

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : เทคโนโลยกีารผลติอุตสาหกรรม

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

   Bachelor of Science Program in Industrial Technology

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา ( 102 หน่วยกิต )

18 ชุดวชิา ( 108  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา
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หมายเหตุ

** เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

วสัดุทางการพิมพ์และบรรจภุณัฑ์

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารพิมพ์และบรรจภุณัฑ์

การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจภุณัฑ์ *

การจดัการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุณัฑ์ *

*   เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ

การวางผังโรงงานและการศึกษาการท างานในอตุสาหกรรม

กลยทุธก์ารจดัการระบบปฏบิัติการในอตุสาหกรรม

วศิวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยกุต์

การศึกษาความเป็นไปได้ทางอตุสาหกรรมและการจดัการโครงการ

   และเลอืกอีก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบับรรจภุณัฑ์

ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมติัในอตุสาหกรรม

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และส่ิงแวดล้อมในอตุสาหกรรม

การจดัการคุณภาพและมาตรฐานอตุสาหกรรม

การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทานส าหรับอตุสาหกรรม

ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยกีารผลิตอตุสาหกรรม **

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

พื้นฐานทางวศิวกรรมเคร่ืองกลส าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

การจดัการด าเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ

วสัดุอตุสาหกรรมและกรรมวธิกีารผลิต

เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอตุสาหกรรม

เคร่ืองมอืและเคร่ืองจกัรกลการผลิต *

เทคโนโลยใีนการออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม *

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

    บังคับ 14 ชุดวชิา

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์ประยกุต์ส าหรับเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

   B.Sc. (Industrial Technology)

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่มิใชใ่นสาขาวชิาทางด้านอตุสาหกรรม

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

 : เทคโนโลยกีารผลติอุตสาหกรรม

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

   Bachelor of Science Program in Industrial Technology

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)

   Bachelor of Science (Industrial Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
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