
แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

ปทีี่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น ปทีี่ ภาค

97706   การจดัการทางวศิวกรรมและการพัฒนากระบวนการ     

-'-'-'-'-    ชุดวชิาเฉพาะเลือก 1 ชุดวชิา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

97702   ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเคร่ืองจกัรกลอัจฉริยะ

97703   ระบบการผลิตบรรจภุัณฑ์อย่างยัง่ยืน     

97708   การจดัการเชิงกลยุทธแ์ละการตัดสินใจทางวศิวกรรม     

97701   การวจิยั การพัฒนา และนวตักรรม     

-'-'-'-'-    ชุดวชิาเฉพาะเลือก 1 ชุดวชิา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

97704   เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร     

97705   เทคโนโลยีนวตักรรมวสัดุ     

97707   การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตที่ยัง่ยืน     

ต้น 97798   วทิยานิพนธ์ ต้น

97798   วทิยานิพนธ์

97799   การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยี

            การจดัการทางวศิวกรรม     

หมายเหตุ  : 1) ผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 – 2 และ 3 มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

   2) ส าหรับนักศึกษาที่ไม่มีความรู้ด้านอุตสาหกรรม สาขาวชิาฯ อาจพิจารณาให้ศึกษาชุดวชิา/อบรม เพิ่มเติม ตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด

2 2

ปลาย ปลาย

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 1 ต้น

ปลาย ปลาย

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลกัสตูร

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

 : แผน ก แบบ ก 2

   M.Sc. (Engineering Management Technology)

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา  : 1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนัน้ๆ รับรอง ในสาขาที่เกีย่วข้องกับวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีการจดัการทางวศิวกรรม

      วศิวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม การจดัการการผลิต การจดัการเทคโนโลยี และสาขาวชิาอืน่ที่เกีย่วข้อง 

   2. มีประสบการณ์การท างานที่เกีย่วข้องอย่างน้อย 1 ปี 

   3. มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด

 : หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยีการจดัการทางวศิวกรรม

   Master of Science Program in Engineering Management Technology

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจดัการทางวศิวกรรม)

   Master of Science (Engineering Management Technology)

 : วท.ม. (เทคโนโลยีการจดัการทางวศิวกรรม)



แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

ปทีี่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น ปทีี่ ภาค

1 ต้น 97706   การจดัการทางวศิวกรรมและการพัฒนากระบวนการ      1 ต้น

-'-'-'-'-    ชุดวชิาเฉพาะเลือก 1 ชุดวชิา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

97702   ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเคร่ืองจกัรกลอัจฉริยะ

97703   ระบบการผลิตบรรจภุัณฑ์อย่างยัง่ยืน     

97708   การจดัการเชิงกลยุทธแ์ละการตัดสินใจทางวศิวกรรม     

ปลาย 97701   การวจิยั การพัฒนา และนวตักรรม      ปลาย

-'-'-'-'-    ชุดวชิาเฉพาะเลือก 1 ชุดวชิา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

97704   เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร     

97705   เทคโนโลยีนวตักรรมวสัดุ     

97707   การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตที่ยัง่ยืน     

97797   การศึกษาค้นควา้อิสระ     

-'-'-'-'-    ชุดวชิาเฉพาะเลือก 1 ชุดวชิา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

97702   ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเคร่ืองจกัรกลอัจฉริยะ

97703   ระบบการผลิตบรรจภุัณฑ์อย่างยัง่ยืน     

97708   การจดัการเชิงกลยุทธแ์ละการตัดสินใจทางวศิวกรรม     

ปลาย 97799   การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยี

            การจดัการทางวศิวกรรม     

ปลาย

Last Updated: 28-December-2021

 : 1) ผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 – 2 และ 3 มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

   2) ส าหรับนักศึกษาที่ไม่มีความรู้ด้านอุตสาหกรรม สาขาวชิาฯ อาจพิจารณาให้ศึกษาชุดวชิา/อบรม เพิ่มเติม ตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด

2 ต้น 2 ต้น

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

หมายเหตุ

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลกัสตูร

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

 : 1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนัน้ๆ รับรอง ในสาขาที่เกีย่วข้องกับวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีการจดัการทางวศิวกรรม

      วศิวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม การจดัการการผลิต การจดัการเทคโนโลยี และสาขาวชิาอืน่ที่เกีย่วข้อง 

   2. มีประสบการณ์การท างานที่เกีย่วข้องอย่างน้อย 1 ปี 

   3. มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด

 : วท.ม. (เทคโนโลยีการจดัการทางวศิวกรรม)

   M.Sc. (Engineering Management Technology)

 : แผน ข

 : หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยีการจดัการทางวศิวกรรม

   Master of Science Program in Engineering Management Technology

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจดัการทางวศิวกรรม)

   Master of Science (Engineering Management Technology)


