
                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก
วชิาเฉพาะ/เน้น

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

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
96408
96414
99312
99314
99315

99316
99410
99414
99415
99419
99420

99421
99429

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

การโปรแกรมเวบ็ *
การโปรแกรมเชงิวตัถ ุ*
ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการคอมพิวเตอร์ **

*   เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 14 ชุดวชิา

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

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

การส่ือสารขอ้มลูและระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์

วศิวกรรมซอฟต์แวร์

 : วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)
   B.Sc. (Information and Communication Technology)

ทักษะชวีติ

สังคมมนุษย์

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ
ไทยศึกษา

 : วทิยาการคอมพิวเตอร์
 : กลุ่มวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์

 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา

ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์

คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
การจดัการความมั่นคงปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์

การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวธิี
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏบิัติการ
การวเิคราะห์และออกแบบระบบเชงิวตัถุ
การจดัการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
เทคโนโลยมีลัติมเีดีย

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

วชิาเฉพาะ/เน้น

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

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

96408
96414

99312

99314

99316

99410

99415

99419

99420

99421

99429

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการคอมพิวเตอร์ **

*   เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

การจดัการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

วศิวกรรมซอฟต์แวร์

ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์

การโปรแกรมเวบ็ *

การโปรแกรมเชงิวตัถ ุ*

การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวธิี

การวเิคราะห์และออกแบบระบบเชงิวตัถุ

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 2 ชุดวชิา

คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 11 ชุดวชิา

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ทักษะชวีติ
สังคมมนุษย์

   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

   B.Sc. (Information and Communication Technology)

 : วทิยาการคอมพิวเตอร์

 : กลุ่มวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

   Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

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

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

วชิาเฉพาะ/เน้น

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

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

96408

96414

99312

99314

99316

99410

99415

99419

99420

99421

99429

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

*  เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

วศิวกรรมซอฟต์แวร์

ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์

การโปรแกรมเวบ็ *

การโปรแกรมเชงิวตัถ ุ*

ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการคอมพิวเตอร์ **

คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวธิี

การวเิคราะห์และออกแบบระบบเชงิวตัถุ

การจดัการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

การจดัการความมั่นคงปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์

การส่ือสารขอ้มลูและระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์

การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 12 ชุดวชิา

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 : กลุ่มวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ทักษะชวีติ

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

   B.Sc. (Information and Communication Technology)

 : วทิยาการคอมพิวเตอร์

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

   Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

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

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

วชิาเฉพาะ/เน้น

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

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

96408

96414

99312

99314

99316

99410

99415

99419

99420

99421

99429

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 11 ชุดวชิา

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

*   เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

การจดัการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

วศิวกรรมซอฟต์แวร์

ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์

การโปรแกรมเวบ็ *

การโปรแกรมเชงิวตัถ ุ*

การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวธิี

การวเิคราะห์และออกแบบระบบเชงิวตัถุ

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 2 ชุดวชิา

คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

 : วทิยาการคอมพิวเตอร์

 : กลุ่มวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

   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)

ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการคอมพิวเตอร์ **

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารส่ือสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์ 

   หรือเทียบเท่า

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

วชิาเฉพาะ/เน้น

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

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

96408

96414

99312

99314

99316

99410

99415

99419

99420

99421

99429

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 12 ชุดวชิา

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

*   เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

การโปรแกรมเวบ็ *

การโปรแกรมเชงิวตัถ ุ*

ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการคอมพิวเตอร์ **

โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวธิี

การวเิคราะห์และออกแบบระบบเชงิวตัถุ

การจดัการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

วศิวกรรมซอฟต์แวร์

ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์

   B.Sc. (Information and Communication Technology)

 : วทิยาการคอมพิวเตอร์

การส่ือสารขอ้มลูและระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์

การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

การจดัการความมั่นคงปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

   Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

 : กลุ่มวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ไทยศึกษา

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

 : วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใชส่าขาวชิาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารส่ือสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

วชิาเฉพาะ/เน้น

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

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

96408
96414

99312

99313

99314

99315

99316

99319

99414

99419

99420

99422

99429

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

   Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

สังคมมนุษย์

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา

การจดัการความมั่นคงปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์

 : กลุ่มวชิาเวบ็และโมบายเทคโนโลยี

 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)
   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
 : วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

   B.Sc. (Information and Communication Technology)

 : วทิยาการคอมพิวเตอร์

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 14 ชุดวชิา

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

การออกแบบส่วนปฏสัิมพันธบ์นเวบ็และโมบาย

เทคโนโลยมีลัติมเีดีย

ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์

การโปรแกรมเวบ็ *

การโปรแกรมประยกุต์บนอปุกรณ์เคล่ือนที่ *

โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวธิี

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏบิัติการ

การวเิคราะห์และออกแบบระบบเชงิวตัถุ

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

การส่ือสารขอ้มลูและระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์

การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

การส่ือสารไร้สายและเครือขา่ย

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

ไทยศึกษา

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ทักษะชวีติ

ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการคอมพิวเตอร์ **

*   เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

วชิาเฉพาะ/เน้น

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

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

96408

96414

99312

99313

99314

99316

99319

99419

99420

99422

99429

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ *   เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

การออกแบบส่วนปฏสัิมพันธบ์นเวบ็และโมบาย

ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์

การโปรแกรมเวบ็

การโปรแกรมประยกุต์บนอปุกรณ์เคล่ือนที่ *

ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการคอมพิวเตอร์ **

คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

การส่ือสารไร้สายและเครือขา่ย

โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวธิี

การวเิคราะห์และออกแบบระบบเชงิวตัถุ

   วชิาแกน บังคับ 2 ชุดวชิา

คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ทักษะชวีติ

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 11 ชุดวชิา

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

 : วทิยาการคอมพิวเตอร์

 : กลุ่มวชิาเวบ็และโมบายเทคโนโลยี

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : 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)

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

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

วชิาเฉพาะ/เน้น

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

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

96408

96414

99312

99313

99314

99316

99319

99419

99420

99422

99429

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 12 ชุดวชิา

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ทักษะชวีติ

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

 : วทิยาการคอมพิวเตอร์

 : กลุ่มวชิาเวบ็และโมบายเทคโนโลยี

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

   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)

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

การโปรแกรมประยกุต์บนอปุกรณ์เคล่ือนที่ *

ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการคอมพิวเตอร์ **

*   เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวธิี

การวเิคราะห์และออกแบบระบบเชงิวตัถุ

การออกแบบส่วนปฏสัิมพันธบ์นเวบ็และโมบาย

ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์

การโปรแกรมเวบ็ *

การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

การส่ือสารไร้สายและเครือขา่ย

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

การจดัการความมั่นคงปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

การส่ือสารขอ้มลูและระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์

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

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

วชิาเฉพาะ/เน้น

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

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

96408

96414

99312

99313

99314

99316

99319

99419

99420

99422

99429

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ *   เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

การออกแบบส่วนปฏสัิมพันธบ์นเวบ็และโมบาย

ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์

การโปรแกรมเวบ็ *

การโปรแกรมประยกุต์บนอปุกรณ์เคล่ือนที่ *

ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการคอมพิวเตอร์ **

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

การส่ือสารไร้สายและเครือขา่ย

โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวธิี

การวเิคราะห์และออกแบบระบบเชงิวตัถุ

   วชิาแกน บังคับ 2 ชุดวชิา

คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 11 ชุดวชิา

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

 : วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

   B.Sc. (Information and Communication Technology)

 : วทิยาการคอมพิวเตอร์

 : กลุ่มวชิาเวบ็และโมบายเทคโนโลยี

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

   Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

   Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารส่ือสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์ 

   หรือเทียบเท่า



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

วชิาเฉพาะ/เน้น

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

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

96408

96414

99312

99313

99314

99316

99319

99419

99420

99422

99429

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการคอมพิวเตอร์ **

*   เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

การวเิคราะห์และออกแบบระบบเชงิวตัถุ

การออกแบบส่วนปฏสัิมพันธบ์นเวบ็และโมบาย

ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์

การโปรแกรมเวบ็ *

การโปรแกรมประยกุต์บนอปุกรณ์เคล่ือนที่ *

การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

การส่ือสารไร้สายและเครือขา่ย

โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวธิี

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วทิยาศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

การจดัการความมั่นคงปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์

การส่ือสารขอ้มลูและระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 12 ชุดวชิา

 : วทิยาการคอมพิวเตอร์

 : กลุ่มวชิาเวบ็และโมบายเทคโนโลยี

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

   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)

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใชส่าขาวชิาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารส่ือสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

Last updated: 24-March-2021


