
รหัสหลกัสตูร  : 6501B0196011 Flag :  11

แขนงวชิา

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา ( 90 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

21 ชุดวชิา ( 126  หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา

10103

10111

10131

10141

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา

96102

99203

96304

96408

96414

96415

99204

99205

99314

99315

99322

หมายเหตุ

   วชิาเฉพาะดา้น 13 ชุดวชิา

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

   Bachelor of Science (Computer Science)

หลักวทิยาการขอ้มลูและการแสดงผลด้วยแผนภาพ

โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวธิี

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

องค์กรดิจทิัลและการบริหารจดัการ

 : ส่าเร็จการศึกษาไมต่ ่ากวา่ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

*   เปน็ชุดวิชาที มีการฝึกปฏบิติั

 : หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

   Bachelor of Science Program in Computer Science

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (วทิยาการคอมพิวเตอร์)

การสื อสารขอ้มลูและระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์

 : วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร์)

   B.Sc. (Computer Science)

ทักษะชวีติ

สังคมมนุษย์

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิ งแวดล้อมเพื อชวีติ

ไทยศึกษา

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ภาษาองักฤษเพื อการสื อสาร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

   วชิาแกน 2 ชุดวชิา

คณิตศาสตร์และสถติิส่าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์ส่าหรับวทิยาการคอมพิวเตอร์

การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

ระบบธรุกจิอจัฉริยะ

สถติิส่าหรับวทิยาการขอ้มลู

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

 : 96424 วทิยาการข้อมูล

 : 964 วทิยาการคอมพิวเตอร์

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื องจากความประพฤติ

เสื อมเสีย

   บุคคลซึ งเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื องจากความประพฤติเสื อมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื อพ้นกา่หนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี



99323

99423

99424

99425

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื อง *

ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการขอ้มลู **

*   เปน็ชุดวิชาที มีการฝึกปฏบิติั

ขอ้มลูขนาดใหญ่และการประยกุต์

** นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่าหรับวทิยาการขอ้มลู *

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0196012 Flag :  12

แขนงวชิา

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

14 ชุดวชิา ( 84 หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10131

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

96102

99203

96408

96414

99204

99205

99323

99423

99424

99425

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

** นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

 : ส่าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารสื อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า 

   อเิล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญาบริหารธรุกจิ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ

*   เปน็ชุดวิชาที มีการฝึกปฏบิติั

ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื อง *

ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการขอ้มลู **

การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

สถติิส่าหรับวทิยาการขอ้มลู

หลักวทิยาการขอ้มลูและการแสดงผลด้วยแผนภาพ

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่าหรับวทิยาการขอ้มลู *

ไทยศึกษา

   วชิาแกน 2 ชุดวชิา

คณิตศาสตร์และสถติิส่าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์ส่าหรับวทิยาการคอมพิวเตอร์

   วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (วทิยาการคอมพิวเตอร์)

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

อารยธรรมมนุษย์

สังคมมนุษย์

   Bachelor of Science (Computer Science)

 : วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร์)

   B.Sc. (Computer Science)

 : หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

   Bachelor of Science Program in Computer Science

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ขอ้มลูขนาดใหญ่และการประยกุต์

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื องจากความประพฤติ

เสื อมเสีย

   บุคคลซึ งเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื องจากความประพฤติเสื อมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื อพ้นกา่หนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

 : 96424 วทิยาการข้อมูล

 : 964 วทิยาการคอมพิวเตอร์



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0196013 Flag :  13

แขนงวชิา

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา ( 78 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

17 ชุดวชิา ( 102  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10131

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา

96102

99203

96408

96414

96415

99204

99205

99314

99315

หมายเหตุ

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

*  เปน็ชุดวิชาที มีการฝึกปฏบิติั

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

ระบบธรุกจิอจัฉริยะ

สถติิส่าหรับวทิยาการขอ้มลู

หลักวทิยาการขอ้มลูและการแสดงผลด้วยแผนภาพ

โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวธิี

คณิตศาสตร์ส่าหรับวทิยาการคอมพิวเตอร์

การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

   วชิาแกน 2 ชุดวชิา

   วชิาเฉพาะดา้น 11 ชุดวชิา

คณิตศาสตร์และสถติิส่าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

อารยธรรมมนุษย์

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (วทิยาการคอมพิวเตอร์)

   Bachelor of Science (Computer Science)

 : วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร์)

   B.Sc. (Computer Science)

 : ส่าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใชส่าขาวชิาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารสื อสาร โทรคมนาคม 

   ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์

 : หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

   Bachelor of Science Program in Computer Science

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื องจากความประพฤติ

เสื อมเสีย

   บุคคลซึ งเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื องจากความประพฤติเสื อมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื อพ้นกา่หนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

 : 96424 วทิยาการข้อมูล

 : 964 วทิยาการคอมพิวเตอร์



99323

99423

99424

99425

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

** นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

*  เปน็ชุดวิชาที มีการฝึกปฏบิติั

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่าหรับวทิยาการขอ้มลู *

ขอ้มลูขนาดใหญ่และการประยกุต์

ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื อง *

ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการขอ้มลู **

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0196014 Flag :  14

แขนงวชิา

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

12 ชุดวชิา ( 72 หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

96102

99203

96408

96414

99204

99205

99323

99423

99424

99425

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

** นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

   วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

*   เปน็ชุดวิชาที มีการฝึกปฏบิติั

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ขอ้มลูขนาดใหญ่และการประยกุต์

ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื อ ง*

ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการขอ้มลู **

การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

สถติิส่าหรับวทิยาการขอ้มลู

หลักวทิยาการขอ้มลูและการแสดงผลด้วยแผนภาพ

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่าหรับวทิยาการขอ้มลู *

ไทยศึกษา

   วชิาแกน 2 ชุดวชิา

คณิตศาสตร์และสถติิส่าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์ส่าหรับวทิยาการคอมพิวเตอร์

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

   Bachelor of Science Program in Computer Science

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (วทิยาการคอมพิวเตอร์)

   Bachelor of Science (Computer Science)

 : วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร์)

   B.Sc. (Computer Science)

 : ส่าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ งหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารสื อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า 

   อเิล็กทรอนิกส์

 : หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

 : 964 วทิยาการคอมพิวเตอร์

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื องจากความประพฤติ

เสื อมเสีย

   บุคคลซึ งเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื องจากความประพฤติเสื อมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื อพ้นกา่หนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

 : 96424 วทิยาการข้อมูล



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0196015 Flag :  15

แขนงวชิา

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

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

99203

96408

96414

99415

99204

99205

99314

99315

99323

หมายเหตุ

   วชิาเฉพาะดา้น 11 ชุดวชิา

   B.Sc. (Computer Science)

สถติิส่าหรับวทิยาการขอ้มลู

หลักวทิยาการขอ้มลูและการแสดงผลด้วยแผนภาพ

โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวธิี

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่าหรับวทิยาการขอ้มลู *

*   เปน็ชุดวิชาที มีการฝึกปฏบิติั

ระบบธรุกจิอจัฉริยะ

   วชิาแกน 2 ชุดวชิา

คณิตศาสตร์และสถติิส่าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์ส่าหรับวทิยาการคอมพิวเตอร์

 : ส่าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ งที่มิใชส่าขาวชิาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารสื อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์

 : หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

   Bachelor of Science Program in Computer Science

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ไทยศึกษา

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (วทิยาการคอมพิวเตอร์)

   Bachelor of Science (Computer Science)

 : วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร์)

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

การจดัการระบบฐานขอ้มลู *

รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

 : 96424 วทิยาการข้อมูล

 : 964 วทิยาการคอมพิวเตอร์

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื องจากความประพฤติ

เสื อมเสีย

   บุคคลซึ งเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื องจากความประพฤติเสื อมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื อพ้นกา่หนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช



99423

99424

99425

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

** นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

Last updated: 22-March-2022

*   เปน็ชุดวิชาที มีการฝึกปฏบิติั

ขอ้มลูขนาดใหญ่และการประยกุต์

ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื อง *

ประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการขอ้มลู **

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)


