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ระดบัปรญิญาตร ี 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   

แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
(วชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร)์ 

 

1.  สําเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่  

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 5 30  

 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 16 96  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   24 144  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

  10103 ทกัษะชวีติ 

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10131 สงัคมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา (12 หนว่ยกติ) 

  96101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 

  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิําหรับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา (96 หนว่ยกติ) 

  96304 การสือ่สารขอ้มลูและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

  96407 การพฒันาระบบสารสนเทศ 

  96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู1 

  96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้

  96412 การบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  96413 การออกแบบและพฒันาเว็บ1 

  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์1  

  99201 วทิยาศาสตรส์ําหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

  99312 คณติศาสตรส์ําหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

  99314 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี

  99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิตักิาร 

  99402 การจัดการความมัน่คงปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอร ์

  99409 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร2 

  99413 การโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ัน้สงู1 

  99414 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 

  99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยักําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ี

 

 

หมายเหตุ 1   เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ 
 2   ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิา 

     กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 
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ระดบัปรญิญาตร ี 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   

แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
(วชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร)์ 

 

2.  สําเร็จการศกึษาอนปุรญิญา หรอื ปวส. หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาคอมพวิเตอร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารสือ่สาร ไฟฟ้า 

อเิล็กทรอนกิส ์ 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 18  

 ข. หมวดวชิาแกน 1 6  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 12 72  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   17 102  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

  10103 ทกัษะชวีติ 

  10131 สงัคมมนุษย ์

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาแกน 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิําหรับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา (72 หนว่ยกติ) 

  96304 การสือ่สารขอ้มลูและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

  96407 การพฒันาระบบสารสนเทศ 

  96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู1 

  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์1 

  99201 วทิยาศาสตรส์ําหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

  99312 คณติศาสตรส์ําหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

  99314 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี

  99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิตักิาร 

  99409 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร2  

  99413 การโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ัน้สงู1  

  99414 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 

  99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยักําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ี

 

 

หมายเหตุ 1   เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ 
 2   ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิา 

     กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 
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ระดบัปรญิญาตร ี 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   

แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
(วชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร)์ 

 

3.  สําเร็จการศกึษาอนปุรญิญา หรอื ปวส. หรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิชส่าขาวชิาคอมพวิเตอร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารสือ่สาร ไฟฟ้า 

อเิล็กทรอนกิส ์ 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 18  

 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 14 84  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   20 120  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

  10103 ทกัษะชวีติ 

  10131 สงัคมมนุษย ์

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา (12 หนว่ยกติ) 

  96101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 

  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิําหรับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา (84 หนว่ยกติ) 

  96304 การสือ่สารขอ้มลูและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

  96407 การพฒันาระบบสารสนเทศ 

  96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู1 

  96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้

  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์1 

  99201 วทิยาศาสตรส์ําหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

  99312 คณติศาสตรส์ําหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

  99314 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี

  99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิตักิาร 

  99402 การจัดการความมัน่คงปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอร ์

  99409 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร2  

  99413 การโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ัน้สงู1  

  99414 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 

  99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยักําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ี

 

 

หมายเหตุ 1   เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ 
 2   ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิา 

     กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 
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ระดบัปรญิญาตร ี 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   

แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
(วชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร)์ 

 

4.  สําเร็จการศกึษาปรญิญาช ัน้ใดช ัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาคอมพวิเตอร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารสือ่สาร ไฟฟ้า 

อเิล็กทรอนกิส ์ 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาแกน 1 6  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 12 72  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   17 102  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาแกน 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิําหรับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา (72 หนว่ยกติ) 

  96304 การสือ่สารขอ้มลูและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

  96407 การพฒันาระบบสารสนเทศ 

  96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู1 

  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์1 

  99201 วทิยาศาสตรส์ําหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

  99312 คณติศาสตรส์ําหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

  99314 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี

  99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิตักิาร 

  99409 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร2  

  99413 การโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ัน้สงู1  

  99414 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 

  99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยักําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ี

 

 

หมายเหตุ 1   เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ 
 2   ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิา 

     กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 
 

 

 

ระดบัปรญิญาตร ี 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   

แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
(วชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร)์ 

 

5.  สําเร็จการศกึษาปรญิญาช ัน้ใดช ัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิชส่าขาวชิาคอมพวิเตอร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารสือ่สาร ไฟฟ้า 

อเิล็กทรอนกิส ์ 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 14 84  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   18 108  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา (12 หนว่ยกติ) 

  96101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 

  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิําหรับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา (84 หนว่ยกติ) 

  96304 การสือ่สารขอ้มลูและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

  96407 การพฒันาระบบสารสนเทศ 

  96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู1 

  96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้

  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์1 

  99201 วทิยาศาสตรส์ําหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

  99312 คณติศาสตรส์ําหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

  99314 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี

  99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิตักิาร 

  99402 การจัดการความมัน่คงปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอร ์

  99409 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร2  

  99413 การโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ัน้สงู1  

  99414 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 

  99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยักําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ี

 

 

หมายเหตุ 1   เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ 
 2   ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิา 

     กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 
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