
ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา ( 30 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา ( 12 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา ( 96 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

24 ชุดวิชา ( 144  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา

10103

10111

10131

10141

10151

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา

96101

96102

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา

96304

96407

96408

96411

96412

96413

96414

97420

99201

99301

99313

99402

99409

99410

99411

99412

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

คอมพิวเตอรเบื้องตน

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

   B.Sc. (Information and Communication Technology)

 : สําเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเทา หรือ ม.6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช. หรือเทียบเทา

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

หลักการและการบริหารเครือขาย *

การบริหารโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

การออกแบบและพัฒนาเว็บ *

การโปรแกรมคอมพิวเตอร *

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานสําหรับอุตสาหกรรม

ทักษะชีวิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สังคมมนุษย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

การสื่อสารไรสายและเครือขาย

การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร

ประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร **

การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

คณิตศาสตรและสถิติสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

การจัดการระบบฐานขอมูล *

ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู

การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

วิทยาศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีการบริการผานเว็บและการประยุกต

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

* เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ

** ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชา

กอนจบการศึกษาเทานั้น

 : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา ( 72 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

17 ชุดวิชา ( 102  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา

10103

10131

10151

ข.  หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา

96102

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา

96304

96407

96408

96414

97420

99201

99301

99313

99409

99410

99411

99412

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

   B.Sc. (Information and Communication Technology)

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

ทักษะชีวิต

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเทาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส

ประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร **

สังคมมนุษย

ไทยศึกษา

คณิตศาสตรและสถิติสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

การจัดการระบบฐานขอมูล *

การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

หลักการและการบริหารเครือขาย *

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

* เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ

การโปรแกรมคอมพิวเตอร *

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานสําหรับอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีการบริการผานเว็บและการประยุกต

การสื่อสารไรสายและเครือขาย

** ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชา

กอนจบการศึกษาเทานั้น

 : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา ( 12 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา ( 84 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

20 ชุดวิชา ( 120  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา

10103

10131

10151

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา

96101

96102

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา

96304

96407

96408

96411

96414

97420

99201

99301

99313

99402

99409

99410

99411

99412

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานสําหรับอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   B.Sc. (Information and Communication Technology)

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

ทักษะชีวิต

สังคมมนุษย

ไทยศึกษา

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเทาที่มิใชสาขาวิชาคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส

** ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชา

กอนจบการศึกษาเทานั้น

คอมพิวเตอรเบื้องตน

* เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ

คณิตศาสตรและสถิติสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

การจัดการระบบฐานขอมูล *

ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู

การโปรแกรมคอมพิวเตอร *

การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

หลักการและการบริหารเครือขาย *

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

เทคโนโลยีการบริการผานเว็บและการประยุกต

การสื่อสารไรสายและเครือขาย

การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร

ประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร **

 : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา ( 72 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

15 ชุดวิชา ( 90  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา

10151

ข.  หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา

96102

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา

96304

96407

96408

96414

97420

99201
99301

99313

99409

99410

99411

99412

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ * เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร

   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

   B.Sc. (Information and Communication Technology)

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

 : สําเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส

การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร

ไทยศึกษา

การจัดการระบบฐานขอมูล *

การโปรแกรมคอมพิวเตอร

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานสําหรับอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีการบริการผานเว็บและการประยุกต
การสื่อสารไรสายและเครือขาย

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

หลักการและการบริหารเครือขาย *

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

คณิตศาสตรและสถิติสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

** ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชา

กอนจบการศึกษาเทานั้น

 : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร **

   Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา ( 12 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา ( 84 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

18 ชุดวิชา ( 108  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา

10151

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา

96101

96102

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา

96304

96407

96408

96411

96414

97420

99201

99301

99313

99402

99409

99410

99411

99412

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

Last updated: 23-May-2016

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

   Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู

การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรเบื้องตน

คณิตศาสตรและสถิติสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ไทยศึกษา

** ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชา

กอนจบการศึกษาเทานั้น

ประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร **

การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

หลักการและการบริหารเครือขาย *

   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

   B.Sc. (Information and Communication Technology)

* เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ

การจัดการระบบฐานขอมูล *

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

การโปรแกรมคอมพิวเตอร *

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานสําหรับอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีการบริการผานเว็บและการประยุกต

การสื่อสารไรสายและเครือขาย

 : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 : สําเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาที่มิใชสาขาวิชาคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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