
แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิผู้สมัคร

ก. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

ค. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา

97700

97701

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 ชุดวิชา

97702

97703

97704

97705

ค. วิทยานิพนธ์ 1 ชุดวิชา

97798

1 ชุดวิชา

97799

หมายเหตุ

รายละเอียดของหลักสูตร

การจดัการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม

โครงสร้างของหลักสูตร

 : 1) ส าเร็จการศึกษาขัน้ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง ในสาขาที่เกีย่วข้องกับวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วศิวกรรม อุตสาหกรรม 

       และสาขาวชิาอืน่ที่เกีย่วข้อง 

   2) มีคะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากวา่ 2.50 

   3) มีประสบการณ์การท างานที่เกีย่วข้องด้านอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี และ 

   4) มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด หรือ 

   5) เป็นผู้ที่สภาวชิาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

วทิยานิพนธ์

ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม *
เปน็การอบรมเข้มทีเ่นน้การฝึกปฏบิติัเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม

ระบบการผลิตบรรจภุัณฑ์อย่างยัง่ยืน

เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร

การออกแบบวสัดุใหม่และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

 : แผน ก แบบ ก 2

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลกัสตูร

:  1. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1), 3) และ 4) แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การท างาน

   2. ผู้มีสิทธเิข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) -5) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย 

      หากการกระท านัน้ได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิดหรือกระท าโดยประมาท  และลุแก่โทษในการกระท า จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวชิาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา 

     ทั้งนี ้เมือ่พ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

   3. ส าหรับนักศึกษาที่ไม่มีความรู้ด้านอุตสาหกรรม สาขาวชิาฯ อาจพิจารณาให้ศึกษาชุดวชิา/อบรม เพิ่มเติมตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด

   Master of Science Program in Industrial Technology

 : วท.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

   Master of Science (Industrial Technology)

   M.Sc. (Industrial Technology)

หมายเหตุ

สถิติและระเบียบวธิวีจิยัทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

การออกแบบเคร่ืองจกัรกลและระบบอัตโนมัติ

* นกัศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้



แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิผู้สมัคร

ก. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา

97700

97701

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา

97702

97703

97704

97705

1 ชุดวิชา

97797

1 ชุดวิชา

97799

หมายเหตุ

Last Updated: 10-January-2018

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลกัสตูร

:  1. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1), 3) และ 4) แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การท างาน

   2. ผู้มีสิทธเิข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) -5) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย 

      หากการกระท านัน้ได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิดหรือกระท าโดยประมาท  และลุแก่โทษในการกระท า จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวชิาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา 

     ทั้งนี ้เมือ่พ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

   3. ส าหรับนักศึกษาที่ไม่มีความรู้ด้านอุตสาหกรรม สาขาวชิาฯ อาจพิจารณาให้ศึกษาชุดวชิา/อบรม เพิ่มเติมตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด

ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

โครงสร้างของหลักสูตร

การออกแบบเคร่ืองจกัรกลและระบบอัตโนมัติ

เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร

การออกแบบวสัดุใหม่และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม *

การจดัการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม

 : แผน ข

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   Master of Science Program in Industrial Technology

 : 1) ส าเร็จการศึกษาขัน้ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง ในสาขาที่เกีย่วข้องกับวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วศิวกรรม อุตสาหกรรม 

       และสาขาวชิาอืน่ที่เกีย่วข้อง 

   2) มีคะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากวา่ 2.50 

   3) มีประสบการณ์การท างานที่เกีย่วข้องด้านอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี และ 

   4) มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด หรือ 

   5) เป็นผู้ที่สภาวชิาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

สถิติและระเบียบวธิวีจิยัทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 : วท.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

รายละเอียดของหลักสูตร

* นกัศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

ระบบการผลิตบรรจภุัณฑ์อย่างยัง่ยืน

การศึกษาค้นควา้อิสระ

เปน็การอบรมเข้มทีเ่นน้การฝึกปฏบิติัเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม

หมายเหตุ

   M.Sc. (Industrial Technology)

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

   Master of Science (Industrial Technology)


