
                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก  : เทคโนโลยบีรรจภุณัฑ์และการจดัการผลติภณัฑ์
คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15ชุดวชิา ( 90 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

21 ชุดวชิา ( 126  หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา
10103
10111
10141
10151
10152

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา

96102
97103
97214
97218
97220
97314
97317
97320
97418
97419
97420
97431
97432

71311
71314
94330
94431
97101
97221
97222
97318
99319
99321

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

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

ไทยกบัสังคมโลก

    บังคับ 13 ชุดวชิา
คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ทักษะชวีติ
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ
ไทยศึกษา

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

 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย

      เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย 

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของ มหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้

       เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็น

       นักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบับรรจภุณัฑ์
วสัดุและการจดัการบรรจภุณัฑ์อยา่งยั่งยนื
การจดัการด าเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ

เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุณัฑ์ *

การจดัการและการพัฒนากลยทุธผ์ลิตภณัฑ์
เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอตุสาหกรรม
ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมติัในอตุสาหกรรม
นวตักรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ *
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และส่ิงแวดล้อมในอตุสาหกรรม
การจดัการคุณภาพและมาตรฐานอตุสาหกรรม
การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทานส าหรับอตุสาหกรรม

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
เทคโนโลยกีารผลิตและแปรรูปอาหาร

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

*   เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยบีรรจภุณัฑ์และการจดัการผลิตภณัฑ์ **

การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร

การออกแบบส่วนปฏสัิมพันธบ์นเวบ็และโมบาย
การประยกุต์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผู้สูงอายุ

การจดัการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
การจดัการการตลาดสินค้าเกษตร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการพิมพ์
ความคิดสร้างสรรค์และการแกป้ัญหาในอตุสาหกรรม
การเปล่ียนผ่านสู่ดิจทิัลส าหรับอตุสาหกรรมและธรุกจิ
การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจภุณัฑ์ *



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา ( 66 หน่วยกิต )
14 ชุดวชิา ( 84  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา
10121
10131
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา

97103
97214
97218
97220
97314
97317
97320
97431
97432

71311
71314
94330
94431
97101
97221
97222

97318

99319

99321

หมายเหตุ

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

การประยกุต์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผู้สูงอายุ

การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจภุณัฑ์ *

*   เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

ความคิดสร้างสรรค์และการแกป้ัญหาในอตุสาหกรรม

เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอตุสาหกรรม
ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมติัในอตุสาหกรรม

ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยบีรรจภุณัฑ์และการจดัการผลิตภณัฑ์ **
เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุณัฑ์ *

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
เทคโนโลยกีารผลิตและแปรรูปอาหาร

การเปล่ียนผ่านสู่ดิจทิัลส าหรับอตุสาหกรรมและธรุกจิ

การออกแบบส่วนปฏสัิมพันธบ์นเวบ็และโมบาย

   Bachelor of Science Program in Industrial Technology

 : เทคโนโลยบีรรจภุณัฑ์และการจดัการผลติภณัฑ์

การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร
การจดัการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
การจดัการการตลาดสินค้าเกษตร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการพิมพ์

การจดัการและการพัฒนากลยทุธผ์ลิตภณัฑ์

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)

   Bachelor of Science (Industrial Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)

   B.Sc. (Industrial Technology)

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวชิาทางด้านอตุสาหกรรม หรืออนุปริญญาสาขาวชิาการจดัการ

   อตุสาหกรรม หรือสาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ หรือสาขาวชิาอื่นที่เกี่ยวขอ้ง จากวทิยาลัยชมุชน

นวตักรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ *

ไทยศึกษา

    บังคับ 9 ชุดวชิา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบับรรจภุณัฑ์
วสัดุและการจดัการบรรจภุณัฑ์อยา่งยั่งยนื
การจดัการด าเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย

      เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย 

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของ มหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้

       เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็น

       นักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม



                     
                                      
ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา ( 84 หน่วยกิต )

17 ชุดวชิา ( 102  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10141

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา

97103

97214

97218
97220
97314
97317
97320
97418
97431
97432

71311

71314

94330

94431

97101

97221

97222

97318

99319

99321

หมายเหตุ

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

*   เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

การประยกุต์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผู้สูงอายุ

การจดัการการตลาดสินค้าเกษตร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการพิมพ์

ความคิดสร้างสรรค์และการแกป้ัญหาในอตุสาหกรรม

การเปล่ียนผ่านสู่ดิจทิัลส าหรับอตุสาหกรรมและธรุกจิ

การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจภุณัฑ์ *

การออกแบบส่วนปฏสัิมพันธบ์นเวบ็และโมบาย

ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยบีรรจภุณัฑ์และการจดัการผลิตภณัฑ์ **

เทคโนโลยกีารผลิตและแปรรูปอาหาร

การจดัการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร

การจดัการด าเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
การจดัการและการพัฒนากลยทุธผ์ลิตภณัฑ์
เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอตุสาหกรรม
ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมติัในอตุสาหกรรม

เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุณัฑ์ *

   เลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

   Bachelor of Science Program in Industrial Technology

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)

   Bachelor of Science (Industrial Technology)

   B.Sc. (Industrial Technology)

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วท.บ. (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)

 : เทคโนโลยบีรรจภุณัฑ์และการจดัการผลติภณัฑ์

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่มใิชท่างด้านอตุสาหกรรม

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

ไทยศึกษา

    บังคับ 10 ชุดวชิา

นวตักรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ *
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และส่ิงแวดล้อมในอตุสาหกรรม

อารยธรรมมนุษย์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบับรรจภุณัฑ์

วสัดุและการจดัการบรรจภุณัฑ์อยา่งยั่งยนื

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย

      เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย 

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของ มหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้

       เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็น

       นักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี



96102

97419

97420

คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   และเลอืกอีก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การจดัการคุณภาพและมาตรฐานอตุสาหกรรม

การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทานส าหรับอตุสาหกรรม



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา ( 66 หน่วยกิต )

12 ชุดวชิา ( 72  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา

97103
97214
97218
97220
97314

97317

97320

97431

97432

71311

71314

94330

94431

97101

97221

97222

97318

99319

99321

หมายเหตุ

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

 : เทคโนโลยบีรรจภุณัฑ์และการจดัการผลติภณัฑ์

 : 4. ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาทางด้านอตุสาหกรรม

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบับรรจภุณัฑ์
วสัดุและการจดัการบรรจภุณัฑ์อยา่งยั่งยนื
การจดัการด าเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
การจดัการและการพัฒนากลยทุธผ์ลิตภณัฑ์
เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอตุสาหกรรม

ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมติัในอตุสาหกรรม

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย

      เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย 

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของ มหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้

       เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็น

       นักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)

   Bachelor of Science (Industrial Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

   Bachelor of Science Program in Industrial Technology

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

   B.Sc. (Industrial Technology)

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

    บังคับ 9 ชุดวชิา

นวตักรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ *

เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุณัฑ์ *

ความคิดสร้างสรรค์และการแกป้ัญหาในอตุสาหกรรม

*   เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

การจดัการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร

การจดัการการตลาดสินค้าเกษตร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการพิมพ์

การเปล่ียนผ่านสู่ดิจทิัลส าหรับอตุสาหกรรมและธรุกจิ

การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจภุณัฑ์ *

ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยบีรรจภุณัฑ์และการจดัการผลิตภณัฑ์ **

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

เทคโนโลยกีารผลิตและแปรรูปอาหาร

การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร

การออกแบบส่วนปฏสัิมพันธบ์นเวบ็และโมบาย

การประยกุต์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผู้สูงอายุ



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา ( 84 หน่วยกิต )

15 ชุดวชิา ( 90  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา

97103
97214
97218
97220
97314

97317
97320
97419
97431
97432

71311

71314

94330

94431

97101

97221

97222

97318

99319

99321

หมายเหตุ

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

การประยกุต์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผู้สูงอายุ

*   เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

นวตักรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ *
การจดัการคุณภาพและมาตรฐานอตุสาหกรรม

การจดัการการตลาดสินค้าเกษตร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการพิมพ์

ความคิดสร้างสรรค์และการแกป้ัญหาในอตุสาหกรรม

การเปล่ียนผ่านสู่ดิจทิัลส าหรับอตุสาหกรรมและธรุกจิ

การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจภุณัฑ์ *

การออกแบบส่วนปฏสัิมพันธบ์นเวบ็และโมบาย

ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยบีรรจภุณัฑ์และการจดัการผลิตภณัฑ์ **

เทคโนโลยกีารผลิตและแปรรูปอาหาร

การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร

เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุณัฑ์ *

   เลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การจดัการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร

การจดัการและการพัฒนากลยทุธผ์ลิตภณัฑ์
เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอตุสาหกรรม

ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมติัในอตุสาหกรรม

รายละเอียดของหลกัสตูร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบับรรจภุณัฑ์
วสัดุและการจดัการบรรจภุณัฑ์อยา่งยั่งยนื

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

    บังคับ 10 ชุดวชิา

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

   Bachelor of Science Program in Industrial Technology

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)

   Bachelor of Science (Industrial Technology)

   B.Sc. (Industrial Technology)

 : เทคโนโลยบีรรจภุณัฑ์และการจดัการผลติภณัฑ์

 : 5. ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่มใิชส่าขาวชิาทางด้านอตุสาหกรรม

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

การจดัการด าเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย

      เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย 

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของ มหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้

       เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็น

       นักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วท.บ. (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช



96102

97418

97420

คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และส่ิงแวดล้อมในอตุสาหกรรม

การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทานส าหรับอตุสาหกรรม

   และเลอืกอีก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

Last updated: 9-May-2022


