
ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

10141   วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

10151   ไทยศึกษา

96102   คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10131   สังคมมนุษย์ 10131   สังคมมนุษย์

96101   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 10151   ไทยศึกษา

- - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา 96101   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ต้น 10103   ทักษะชวีติ ต้น 10103   ทักษะชวีติ

96304   การส่ือสารขอ้มลูและระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 96304   การส่ือสารขอ้มลูและระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์

96413   การออกแบบและพัฒนาเวบ็ * 96413   การออกแบบและพัฒนาเวบ็ *

ปลาย 10111   ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ปลาย 10111   ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

96407   การพัฒนาระบบสารสนเทศ 96407   การพัฒนาระบบสารสนเทศ

99402   การจดัการความมั่นคงปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์ 99402   การจดัการความมั่นคงปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์

96411   ระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้ 96411   ระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้

96414   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ * 96414   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

99314   โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวธิี 99314   โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวธิี

96408   การจดัการระบบฐานขอ้มลู * 96408   การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

99312   คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 99312   คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

99414   เทคโนโลยมีลัติมเีดีย 99414   เทคโนโลยมีลัติมเีดีย

4 96412   การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 96412   การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

99315   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏบิัติการ 99315   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏบิัติการ

99415   วศิวกรรมซอฟแวร์ 99415   วศิวกรรมซอฟแวร์

ปลาย 99201   วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ปลาย 99201   วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

99409   ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 99413   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

99413   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง - - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา

ต้น ต้น 10141   วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

96102   คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

99409   ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

* เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏบิัติเสริมทักษะหมายเหตุ

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

   Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

   B.Sc. (Information and Communication Technology)

 : วทิยาการคอมพิวเตอร์

 : ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าคุณสมบัตผู้ิสมัคร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

ต้น

ปลาย

ต้น

5

1 ต้น

ปลาย

2

33 ต้น

ปลาย

1 ต้น

ปลาย

5

2

ต้น



ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

10103   ทักษะชวีติ

10131   สังคมมนุษย์

10151   ไทยศึกษา

ปลาย 96407   การพัฒนาระบบสารสนเทศ ปลาย 10151   ไทยศึกษา

99201   วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 96407   การพัฒนาระบบสารสนเทศ

- - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา 99201   วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

96304   การส่ือสารขอ้มลูและระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 96304   การส่ือสารขอ้มลูและระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์

96414   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ * 96414   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

99314   โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวธิี 99314   โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวธิี

96408   การจดัการระบบฐานขอ้มลู * 96408   การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

99312   คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 99312   คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

99414   เทคโนโลยมีลัติมเีดีย 99414   เทคโนโลยมีลัติมเีดีย

ต้น 96102   คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้น 96102   คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

99315   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏบิัติการ 99315   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏบิัติการ

99415   วศิวกรรมซอฟแวร์ 99415   วศิวกรรมซอฟแวร์

ปลาย 99409   ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ปลาย 10131   สังคมมนุษย์

99413   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง * 99413   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง *

- - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา

ต้น ต้น 10103   ทักษะชวีติ

99409   ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

* เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏบิัติเสริมทักษะ

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

   B.Sc. (Information and Communication Technology)

 : วทิยาการคอมพิวเตอร์

คุณสมบัตผู้ิสมัคร  : ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารส่ือสาร ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์

1 ต้น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

2 ต้น

ปลาย

2 ต้น

ปลาย

   Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

3

1 ต้น

3

4 4

หมายเหตุ



ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

10131   สังคมมนุษย์

10151   ไทยศึกษา

96102   คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปลาย 96101   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปลาย 10151   ไทยศึกษา

99201   วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 96101   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา 99201   วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

ต้น 96304   การส่ือสารขอ้มลูและระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ ต้น 96102   คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96411   ระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้ 96304   การส่ือสารขอ้มลูและระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์

96414   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ * 96411   ระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้

96407   การพัฒนาระบบสารสนเทศ 96407   การพัฒนาระบบสารสนเทศ

96408   การจดัการระบบฐานขอ้มลู * 96408   การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

99402   การจดัการความมั่นคงปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์ * 99402   การจดัการความมั่นคงปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์ *

99314   โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวธิี 96414   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

99315   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏบิัติการ 99314   โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวธิี

99415   วศิวกรรมซอฟแวร์ 99315   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏบิัติการ

99312   คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 99312   คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

99413   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง * 99413   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง *

99414   เทคโนโลยมีลัติมเีดีย 99414   เทคโนโลยมีลัติมเีดีย

4 ต้น 10103   ทักษะชวีติ 4 ต้น 10131   สังคมมนุษย์

99409   ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 99415   วศิวกรรมซอฟแวร์

- - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา

ปลาย ปลาย 10103   ทักษะชวีติ

99409   ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

* เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏบิัติเสริมทักษะหมายเหตุ

   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

   B.Sc. (Information and Communication Technology)

 : วทิยาการคอมพิวเตอร์

คุณสมบัตผู้ิสมัคร  : ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใชส่าขาวชิาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารส่ือสาร ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

   Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

1 ต้น

2

ปลาย

3 ต้น

ปลาย

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

3 ต้น

ปลาย

1 ต้น

2

ปลาย



ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น 10151   ไทยศึกษา ต้น

96102   คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96304   การส่ือสารขอ้มลูและระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์

ปลาย 96407   การพัฒนาระบบสารสนเทศ ปลาย 10151   ไทยศึกษา

96408   การจดัการระบบฐานขอ้มลู 96407   การพัฒนาระบบสารสนเทศ

99201   วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 99201   วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

96414   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ * 96304   การส่ือสารขอ้มลูและระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์

99314   โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวธิี 96414   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

99315   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏบิัติการ 99314   โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวธิี

99312   คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 96408   การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

99413   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง * 99312   คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

99414   เทคโนโลยมีลัติมเีดีย 99414   เทคโนโลยมีลัติมเีดีย

ต้น 99409   ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ต้น 96102   คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

99415   วศิวกรรมซอฟแวร์ 99315   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏบิัติการ

- - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา 99415   วศิวกรรมซอฟแวร์

99409   ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

99413   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง*

- - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา

* เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏบิัติเสริมทักษะหมายเหตุ

   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

   B.Sc. (Information and Communication Technology)

 : วทิยาการคอมพิวเตอร์

คุณสมบัตผู้ิสมัคร  : ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารส่ือสาร ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

   Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

2 ต้น

ปลาย

3

ปลายปลาย

1 1

2 ต้น

ปลาย

3



ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น 10151   ไทยศึกษา ต้น

96102   คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96304   การส่ือสารขอ้มลูและระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์

ปลาย 96101   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปลาย 10151   ไทยศึกษา

99201   วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 96101   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

99402   การจดัการความมั่นคงปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์ 99201   วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

ต้น 96411   ระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้ ต้น 96102   คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96414   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ * 96304   การส่ือสารขอ้มลูและระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์

- - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา 96411   ระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้

96408   การจดัการระบบฐานขอ้มลู * 96408   การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

99312   คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 99312   คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

99414   เทคโนโลยมีลัติมเีดีย 99402   การจดัการความมั่นคงปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์

99314   โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวธิี 96414   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

99315   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏบิัติการ 99314   โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวธิี

99415   วศิวกรรมซอฟแวร์ 99315   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏบิัติการ

96407   การพัฒนาระบบสารสนเทศ 96407   การพัฒนาระบบสารสนเทศ

99409   ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 99413   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

99413   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 99414   เทคโนโลยมีลัติมเีดีย

4 ต้น 4 ต้น 99409   ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

99415   วศิวกรรมซอฟแวร์

- - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา

* เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏบิัติเสริมทักษะ

Last updated: 25-May-2016

หมายเหตุ

   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

   B.Sc. (Information and Communication Technology)

 : วทิยาการคอมพิวเตอร์

คุณสมบัตผู้ิสมัคร  : ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่มิใชส่าขาวชิาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารส่ือสาร ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

   Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

1

2

ปลาย

3 ต้น

ปลาย

3 ต้น

ปลาย

1

2

ปลาย


