
                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก
วชิาเฉพาะ/เน้น

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร
5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา ( 108 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

24 ชุดวชิา ( 144  หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา
10103
10111
10131
10141
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา

96101
96102
99201

99402

96304
96305
96404
96407
96408
96411
96412

96413
96414
96415
99202
99301
99321

99409

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา
   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

หมายเหตุ

** เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

การจดัการความมั่นคงปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์
   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 14 ชุดวชิา

การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน

*   เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

 : การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

   Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology
 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)
   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

 : วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

   B.Sc. (Information and Communication Technology)

 : กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ

รายละเอียดของหลกัสตูร

เทคโนโลยกีารบริการผ่านเวบ็และการประยกุต์
การประยกุต์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผู้สูงอายุ
ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

การวเิคราะห์ขอ้มลู

คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การส่ือสารขอ้มลูและระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *
ระบบธรุกจิอจัฉริยะ

ทักษะชวีติ

สังคมมนุษย์
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ
ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา

ระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้
การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
การออกแบบและพัฒนาเวบ็

เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานธรุกจิด้านพาณิชยกรรม

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

การพัฒนาระบบสารสนเทศ



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

วชิาเฉพาะ/เน้น

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา ( 78 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )
17 ชุดวชิา ( 102  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10103

10131

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา

96102

99201

96305

96404

96407

96408
96413
96414
96415
99202

99301

99321
99409

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร **

*  เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *
ระบบธรุกจิอจัฉริยะ
การวเิคราะห์ขอ้มลู
เทคโนโลยกีารบริการผ่านเวบ็และการประยกุต์

การประยกุต์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผู้สูงอายุ

เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานธรุกจิด้านพาณิชยกรรม

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

การออกแบบและพัฒนาเวบ็ *

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 2 ชุดวชิา

คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 11 ชุดวชิา

การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

   Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ทักษะชวีติ

สังคมมนุษย์

   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

   B.Sc. (Information and Communication Technology)

 : การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

 : กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ

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

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

** เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

วชิาเฉพาะ/เน้น

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา ( 96 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

20 ชุดวชิา ( 120  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10103

10131

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา

96101

96102

99201

99402

96304

96305

96404

96407

96408

96413

96414

96415

99202

99301

99321

99409

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 12 ชุดวชิา

การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ทักษะชวีติ

สังคมมนุษย์

   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

   B.Sc. (Information and Communication Technology)

 : การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

 : กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ

*  เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

การวเิคราะห์ขอ้มลู

เทคโนโลยกีารบริการผ่านเวบ็และการประยกุต์

การประยกุต์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผู้สูงอายุ

ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร **

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

การออกแบบและพัฒนาเวบ็ *

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

ระบบธรุกจิอจัฉริยะ

การจดัการความมั่นคงปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์

การส่ือสารขอ้มลูและระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานธรุกจิด้านพาณิชยกรรม

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

   Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

 : ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าที่มใิชส่าขาวชิาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารส่ือสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

** เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

วชิาเฉพาะ/เน้น

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา ( 78 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

15 ชุดวชิา ( 90  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา

96102

99201

96305

96404

96407

96408

96413

96414

96415

99202

99301

99321

99409

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ *  เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

การวเิคราะห์ขอ้มลู

เทคโนโลยกีารบริการผ่านเวบ็และการประยกุต์

การประยกุต์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผู้สูงอายุ

ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร **

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

การออกแบบและพัฒนาเวบ็ *

 : กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

   Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

ระบบธรุกจิอจัฉริยะ

คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานธรุกจิด้านพาณิชยกรรม

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 2 ชุดวชิา

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 11 ชุดวชิา

การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน

   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

   B.Sc. (Information and Communication Technology)

 : การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารส่ือสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

** เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

วชิาเฉพาะ/เน้น

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา ( 96 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

18 ชุดวชิา ( 108  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา

96101

96102

99201

99402

96304

96305

96404

96407

96408

96413

96414

96415

99202

99301

99321

99409

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 12 ชุดวชิา

การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน

การประยกุต์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผู้สูงอายุ

ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร **

*  เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

   Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

การจดัการความมั่นคงปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

   B.Sc. (Information and Communication Technology)

 : การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

 : กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ

การออกแบบและพัฒนาเวบ็ *

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

ระบบธรุกจิอจัฉริยะ

การวเิคราะห์ขอ้มลู

เทคโนโลยกีารบริการผ่านเวบ็และการประยกุต์

การส่ือสารขอ้มลูและระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานธรุกจิด้านพาณิชยกรรม

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มใิชส่าขาวชิาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารส่ือสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

** เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

วชิาเฉพาะ/เน้น

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร
5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา ( 108 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

24 ชุดวชิา ( 144  หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา

10103

10111
10131
10141
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา

96101

96102

99201

99402

96304

96407

96408

96411

96412

96414

99202

99301

99313

99321

99409

99410

99412

99419

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

การวเิคราะห์ขอ้มลู

ระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้

การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

 : การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

 : กลุ่มวชิาเทคโนโลยกีารสื่อสาร

 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

   Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

 : วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

เทคโนโลยกีารบริการผ่านเวบ็และการประยกุต์

การจดัการความมั่นคงปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์

การส่ือสารขอ้มลูและระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 14 ชุดวชิา

การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

ทักษะชวีติ

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
สังคมมนุษย์
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ
ไทยศึกษา

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

การจดัการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

หลักการและการบริหารเครือขา่ย *

ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์

*   เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ

ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร **

   B.Sc. (Information and Communication Technology)

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

การส่ือสารไร้สายและเครือขา่ย

การประยกุต์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผู้สูงอายุ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

** เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

วชิาเฉพาะ/เน้น

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา ( 78 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

17 ชุดวชิา ( 102  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10103

10131

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา

96102

99201

96407

96408

96414

99202

99301

99313

99321

99409

99410

99412

99419

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ *  เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ

ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร **

การจดัการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

หลักการและการบริหารเครือขา่ย *

ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์

การวเิคราะห์ขอ้มลู

เทคโนโลยกีารบริการผ่านเวบ็และการประยกุต์

การส่ือสารไร้สายและเครือขา่ย

การประยกุต์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผู้สูงอายุ

   วชิาแกน บังคับ 2 ชุดวชิา

คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ทักษะชวีติ

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 11 ชุดวชิา

การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

   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)

 : การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

 : กลุ่มวชิาเทคโนโลยกีารสื่อสาร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

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

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

** เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

วชิาเฉพาะ/เน้น

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา ( 96 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

20 ชุดวชิา ( 120  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10103

10131

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา

96101

96102

99201

99402

96304

96407

96408

96414

99202

99301

99313

99321

99409

99410

99412

99419

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์

*  เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ

การส่ือสารไร้สายและเครือขา่ย

การประยกุต์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผู้สูงอายุ

ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร **

การจดัการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

หลักการและการบริหารเครือขา่ย *

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

การวเิคราะห์ขอ้มลู

เทคโนโลยกีารบริการผ่านเวบ็และการประยกุต์

การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

การส่ือสารขอ้มลูและระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ทักษะชวีติ

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา

การจดัการความมั่นคงปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 12 ชุดวชิา

 : กลุ่มวชิาเทคโนโลยกีารสื่อสาร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

   B.Sc. (Information and Communication Technology)

 : การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

   Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

 : ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าที่มใิชส่าขาวชิาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารส่ือสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

** เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

วชิาเฉพาะ/เน้น

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา ( 78 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

15 ชุดวชิา ( 90  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา

96102

99201

96407

96408

96414

99202

99301

99313

99321

99409

99410

99412

99419

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ *  เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ

ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร **

การจดัการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

หลักการและการบริหารเครือขา่ย *

ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์

** เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

การวเิคราะห์ขอ้มลู

เทคโนโลยกีารบริการผ่านเวบ็และการประยกุต์

การส่ือสารไร้สายและเครือขา่ย

การประยกุต์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผู้สูงอายุ

คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 11 ชุดวชิา

การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 2 ชุดวชิา

   B.Sc. (Information and Communication Technology)

 : การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

 : กลุ่มวชิาเทคโนโลยกีารสื่อสาร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

   Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารส่ือสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

วชิาเฉพาะ/เน้น

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา ( 96 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

18 ชุดวชิา ( 108  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา

96101

96102

99201

99402

96304

96407

96408

96414

99202

99301

99313

99321

99409

99410

99412

99419

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ *  เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ

การประยกุต์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผู้สูงอายุ

ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร **

การจดัการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

หลักการและการบริหารเครือขา่ย *

ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

การวเิคราะห์ขอ้มลู

เทคโนโลยกีารบริการผ่านเวบ็และการประยกุต์

การส่ือสารไร้สายและเครือขา่ย

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

การจดัการความมั่นคงปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์

การส่ือสารขอ้มลูและระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 12 ชุดวชิา

 : กลุ่มวชิาเทคโนโลยกีารสื่อสาร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

   B.Sc. (Information and Communication Technology)

 : การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มใิชส่าขาวชิาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารส่ือสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

   Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

** เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้
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