
  

ระดบัปรญิญาตร ี 
  

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   
แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

  

 1. ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่ มโีครงสรา้งและรายละเอยีด
ของหลกัสูตรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 5 30  

 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 16 96  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   24 144  
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา  
  10103 ทกัษะชวีติ 

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
  10151 ไทยศกึษา 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 
 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา  

  96101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 
  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา  

  บงัคบั 10 ชดุวชิา  
  96304 การสือ่สารขอ้มลูและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

  96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู* 

  96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้

  96412 การบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ* 

  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์* 
  99201 วทิยาศาสตรส์ าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

  99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร ์

  99409 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
  และเลอืก  6  ชดุวชิาจากวชิาเอกใดวชิาเอกหนึง่ดงัตอ่ไปนี้ 
  วชิาเอกเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 
  96305 เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานธุรกจิดา้นพณิชยกรรม 

  96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละการควบคมุภายใน 
  96405 ระบบสนับสนุนการตดัสนิใจทางธรุกจิ 

  96410 เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการบัญชแีละการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  97420 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานส าหรับอตุสาหกรรม 
  99311 ระบบส านักงานอตัโนมัตแิละพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส*์ 

  วชิาเอกการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
  97420 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานส าหรับอตุสาหกรรม 

  99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผา่นเว็บและการประยกุต ์

  99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย 
  99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม 

  99411 การบรหิารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
  99412 หลกัการและการบรหิารเครอืขา่ย* 

  วชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร ์
  99312 คณติศาสตรส์ าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

  99314 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี

  99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิตักิาร 
  99413 การโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ัน้สงู* 

  99414 เทคโนโลยมีัลตมิเีดยี 
  99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 ชุดวชิา  

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนดตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน
ชดุวชิาเลอืกเสร ี

 หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 
 
 



  

ระดบัปรญิญาตร ี 
  

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   
แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

  

 2. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอือนุปรญิญา หรอื ปวท. หรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตรสีาขาทางดา้นคอมพวิเตอร ์
เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารสือ่สาร ไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาแกน 1 6  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 12 72  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   15 90  
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  
  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาแกน 1 ชุดวชิา  

  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา  

  บงัคบั 6 ชดุวชิา  
  96304 การสือ่สารขอ้มลูและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

  96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู* 

  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์* 

  99201 วทิยาศาสตรส์ าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
  99409 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

  และเลอืก  6  ชดุวชิาจากวชิาเอกใดวชิาเอกหนึง่ดงัตอ่ไปนี้ 
  วชิาเอกเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 

  96305 เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานธุรกจิดา้นพณิชยกรรม 

  96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละการควบคมุภายใน 
  96405 ระบบสนับสนุนการตดัสนิใจทางธรุกจิ 

  96410 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 
  97420 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานส าหรับอตุสาหกรรม 

  99311 ระบบส านักงานอตัโนมัตแิละพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส*์ 

  วชิาเอกการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
  97420 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานส าหรับอตุสาหกรรม 

  99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผา่นเว็บและการประยกุต ์
  99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย 

  99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม 
  99411 การบรหิารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

  99412 หลกัการและการบรหิารเครอืขา่ย* 

  วชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร*์* 
  99312 คณติศาสตรส์ าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

  99314 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี
  99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิตักิาร 

  99413 การโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ัน้สงู* 

  99414 เทคโนโลยมีัลตมิเีดยี 
  99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 ชุดวชิา  
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนดตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสร ี
 

 หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 
  ** ยังไมเ่ปิดสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ระดบัปรญิญาตร ี 

  
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   

แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
  

 3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอือนุปรญิญา หรอื ปวท. หรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตรใีนสาขาอืน่ทีม่ใิช่สาขาทางดา้น

คอมพวิเตอร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารสือ่สาร ไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของ
หลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 14 84  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   18 180  
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  
  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา  

  96101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 
  96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา  
  บงัคบั 8 ชดุวชิา  

  96304 การสือ่สารขอ้มลูและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
  96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู* 

  96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้
  96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์* 

  99201 วทิยาศาสตรส์ าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
  99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร ์

  99409 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

  และเลอืก  6  ชดุวชิาจากวชิาเอกใดวชิาเอกหนึง่ดงัตอ่ไปนี้ 
  วชิาเอกเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 

  96305 เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานธุรกจิดา้นพณิชยกรรม 
  96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละการควบคมุภายใน 

  96405 ระบบสนับสนุนการตดัสนิใจทางธรุกจิ 

  96410 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 
  96412 การบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  97420 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานส าหรับอตุสาหกรรม 
  99311 ระบบส านักงานอตัโนมัตแิละพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส*์ 

  วชิาเอกการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
  96412 การบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  97420 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานส าหรับอตุสาหกรรม 

  99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผา่นเว็บและการประยกุต ์
  99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย 

  99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม 
  99411 การบรหิารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

  99412 หลกัการและการบรหิารเครอืขา่ย* 

  วชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร*์* 
  99312 คณติศาสตรส์ าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

  99314 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี
  99315 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิตักิาร 

  99413 การโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ัน้สงู* 
  99414 เทคโนโลยมีัลตมิเีดยี 

  99415 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 ชุดวชิา  
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนดตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสร ี
 

 หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 
  ** ยังไมเ่ปิดสอน 

 

 


