
แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค

97700   การจดัการและพัฒนาระบบการผลิตอตุสาหกรรม     

97701   สถติิและระเบียบวธิวีจิยัทางด้านเทคโนโลยี

            อตุสาหกรรม     

-'-'-'-'-    ชดุวชิาเฉพาะเลือก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

97702   การออกแบบเคร่ืองจกัรกลและระบบอตัโนมติั     

97703   ระบบการผลิตบรรจภุณัฑ์อยา่งยั่งยนื     

97704   เทคโนโลยแีละระบบคุณภาพทางอตุสาหกรรมอาหาร

     97705   การออกแบบวสัดุใหมแ่ละการประยกุต์ใชใ้น

            อตุสาหกรรม     

ตน้ 97798   วทิยานิพนธ์ ตน้

97798   วทิยานิพนธ์

97799   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

            เทคโนโลยอีตุสาหกรรม

คุณสมบัติ

ผู้สมัคร

 : 1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอดุมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง ในสาขาที่

       เกี่ยวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรม อตุสาหกรรม และสาขาวชิาอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

   2) มคีะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไมต่่ ากวา่ 2.50 

   3) มปีระสบการณ์การท างานที่เกี่ยวขอ้งด้านอตุสาหกรรมอยา่งน้อย 1 ปี และ 

   4) มคีวามรู้ภาษาองักฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด หรือ 

   5) เป็นผู้ที่สภาวชิาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได้โดยไมก่ระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

   Master of Science Program in Industrial Technology

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)

   Master of Science (Industrial Technology)

 : วท.ม. (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)

   M.Sc. (Industrial Technology)

 : แผน ก แบบ ก 2

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ตน้ 1 ตน้

ปลาย ปลาย

2 2

ปลาย ปลาย

Last Updated: 10-January-2018

หมายเหตุ  : 1. ผู้มคุีณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1) - 3) และ 4) แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50  มหาวทิยาลัยอาจรับเขา้ศึกษาได้         

      โดยพิจารณาจากประสบการณ์การท างาน

   2. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1) – 5) ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษาและเคยถกูถอนสถานภาพการเป็น              

       นักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมไิด้มเีจตนากระท าความผิด  หรือ        

       กระท าโดยประมาท และลุแกโ่ทษในการกระท า จะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้ หากสภาวชิาการเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา ทั้งนี้ 

      เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

   3. ส าหรับนักศึกษาที่ไมม่คีวามรู้ด้านอตุสาหกรรม สาขาวชิาฯ อาจพิจารณาให้ศึกษาชดุวชิา/อบรมเพิ่มเติมตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด

    



แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค

1 ตน้ 97700   การจดัการและพัฒนาระบบการผลิตอตุสาหกรรม      1 ตน้

97701   สถติิและระเบียบวธิวีจิยัทางด้านเทคโนโลยี

            อตุสาหกรรม     

ปลาย -'-'-'-'-    ชดุวชิาเฉพาะเลือก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ปลาย

97702   การออกแบบเคร่ืองจกัรกลและระบบอตัโนมติั     

97703   ระบบการผลิตบรรจภุณัฑ์อยา่งยั่งยนื     

97704   เทคโนโลยแีละระบบคุณภาพทางอตุสาหกรรม

            อาหาร     

97705   การออกแบบวสัดุใหมแ่ละการประยกุต์ใชใ้น

            อตุสาหกรรม     

97797   การศึกษาค้นควา้อสิระ     

-'-'-'-'-    ชดุวชิาเฉพาะเลือก 1 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

97702   การออกแบบเคร่ืองจกัรกลและระบบอตัโนมติั     

97703   ระบบการผลิตบรรจภุณัฑ์อยา่งยั่งยนื     

97704   เทคโนโลยแีละระบบคุณภาพทางอตุสาหกรรมอาหาร

     97705   การออกแบบวสัดุใหมแ่ละการประยกุต์ใชใ้น

            อตุสาหกรรม     

ปลาย 97799   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

            เทคโนโลยอีตุสาหกรรม   

ปลาย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

หมายเหตุ

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

   Master of Science Program in Industrial Technology

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)

 : 1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอดุมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง ในสาขาที่

       เกี่ยวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรม อตุสาหกรรม และสาขาวชิาอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

   2) มคีะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไมต่่ ากวา่ 2.50 

   3) มปีระสบการณ์การท างานที่เกี่ยวขอ้งด้านอตุสาหกรรมอยา่งน้อย 1 ปี และ 

   4) มคีวามรู้ภาษาองักฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด หรือ 

   5) เป็นผู้ที่สภาวชิาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได้โดยไมก่ระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

 : แผน ข

Last Updated: 10-January-2018

 : 1. ผู้มคุีณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1) - 3) และ 4) แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50  มหาวทิยาลัยอาจรับเขา้ศึกษาได้         

      โดยพิจารณาจากประสบการณ์การท างาน

   2. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1) – 5) ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษาและเคยถกูถอนสถานภาพการเป็น              

       นักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมไิด้มเีจตนากระท าความผิด  หรือ        

       กระท าโดยประมาท และลุแกโ่ทษในการกระท า จะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้ หากสภาวชิาการเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา ทั้งนี้ 

      เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

   3. ส าหรับนักศึกษาที่ไมม่คีวามรู้ด้านอตุสาหกรรม สาขาวชิาฯ อาจพิจารณาให้ศึกษาชดุวชิา/อบรมเพิ่มเติมตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด

    

2 ตน้ 2 ตน้

   Master of Science (Industrial Technology)

 : วท.ม. (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)

   M.Sc. (Industrial Technology)

คุณสมบัติ

ผู้สมัคร


