
                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

วิชาเฉพาะ/เนน

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร
5 ชุดวิชา ( 30 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา ( 108 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

24 ชุดวิชา ( 144  หนวยกิต )

5 ชุดวิชา

10103

10111
10131

10141

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา

96101
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99201

99402

96304

96305

96404

96407

96408

96411

96412

96413

96414

96415

99202

99301

99321

99409

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

** เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

รายละเอียดของหลักสูตร

เทคโนโลยีการบริการผานเว็บและการประยุกต

การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับผูสูงอายุ

ประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือในระดับที่สูงกวา

ปริญญาตรี

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

การวิเคราะหขอมูล

คณิตศาสตรและสถิติสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร

การโปรแกรมคอมพิวเตอร *

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

ทักษะชีวิต

สังคมมนุษย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

   วิชาแกน บังคับ 4 ชุดวิชา

ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู

การบริหารโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

การออกแบบและพัฒนาเว็บ

เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจดานพาณิชยกรรม

คอมพิวเตอรเบื้องตน

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

 : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 : สําเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช. หรือเทียบเทา

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

   Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   B.Sc. (Information and Communication Technology)

 : กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

วิทยาศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

*   เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

การจัดการระบบฐานขอมูล *

การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร

Last updated: 19-Feb-2018

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 14 ชุดวิชา

การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอรและการควบคุมภายใน



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

วิชาเฉพาะ/เนน

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

5 ชุดวิชา ( 30 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา ( 108 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

24 ชุดวิชา ( 144  หนวยกิต )

5 ชุดวิชา

10103

10111

10131

10141

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา

96101

96102

99201

99402

96304

96407

96408

96411

96412

96414

99202

99301

99313

99321

99409

99410

99412

99419

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

** เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

การสื่อสารไรสายและเครือขาย

การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับผูสูงอายุ

การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

หลักการและการบริหารเครือขาย *

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือในระดับที่สูงกวา

ปริญญาตรี

*   เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ

ประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร **

ทักษะชีวิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สังคมมนุษย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

   B.Sc. (Information and Communication Technology)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

 : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

การบริหารโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีการบริการผานเว็บและการประยุกต

การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร

การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

คณิตศาสตรและสถิติสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 14 ชุดวิชา

การจัดการระบบฐานขอมูล *

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

 : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 : กลุมวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

 : สําเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช. หรือเทียบเทา

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   วิชาแกน บังคับ 4 ชุดวิชา

Last updated: 19-Feb-2018

คอมพิวเตอรเบื้องตน

การโปรแกรมคอมพิวเตอร *

การวิเคราะหขอมูล

ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู


	วิทย์เทคโน-2560

