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12) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัส 96

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ร์หััส 96  มุ่่�งให้้การศึึกษาทางด้้านวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ื่�อยก

ระดั้บควิามุ่ร้้ควิามุ่สามุ่ารถของบ่คลากรทางด้้านวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลย ีและบ่คคลที�สนใจทั�วิไปให้้มีุ่ว่ิฒิิการศึึกษาและ 

ควิามุ่ร้้ควิามุ่สามุ่ารถที�ส้งขึ�นถึงระดั้บปริญญาตรี อีกทั�งยงัสามุ่ารถนำาควิามุ่ร้้และทักษะที�ได้้รับจากการศึึกษาไปพัื่ฒินาตนเอง 

ตลอด้จนงานที�ปฏิิบัติอย้� เพ่ื่�อให้้สามุ่ารถประกอบวิิชาชีพื่ได้้อย�างมีุ่ประสิทธิิภาพื่ เปิด้สอนห้ลักส้ตรต�าง ๆ ดั้งนี�

1. หัลักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต แขนงวิิชาเทคโนโลยีอุุตสาหักร์ร์ม หลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เปิด้สอน 2 วิิชาเอก ค่อ

 1.1 วิิชาเอกเทคโนโลัยีีวิิศวิกรรมการผลิัตแลัะการจััดการ รหัสู 96144    

 1.2 วิิชาเอกเทคโนโลัยีีบรรจุัภััณฑ์์แลัะการจััดการผลิัตภััณฑ์์ รหัสู 96154   

2. หัลักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต แขนงวิิชาวิิทยาการ์คอุมพิิวิเตอุร์์ หลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

เปิด้สอน 3 วิิชาเอก ค่อ

 2.1 วิิชาเอกวิิทยีาการคอมพิวิเตอร์ รหัสู 96414 แบ�งออกเป็น 2 กล่�มุ่วิิชา ดั้งนี�

   1) กล่�มุ่วิิชาวิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์ประย่กต์ รหั้ส 1

   2) กล่�มุ่วิิชาเว็ิบและโมุ่บายเทคโนโลยี รหั้ส 2  

 2.2 วิิชาเอกวิิทยีาการข้้อมูลั รหัสู 96424

 2.3 วิิชาเอกเทคโนโลัยีีสูารสูนเทศแลัะการสู่�อสูาร รหัสู 96434 แบ�งออกเป็น 2 กล่�มุ่วิิชา ดั้งนี�

   1) กล่�มุ่วิิชาเทคโนโลยีการส่�อสาร รหั้ส 1

   2) กล่�มุ่วิิชาเทคโนโลยีสารสนเทศึธ่ิรกิจ รหั้ส 2

3. หัลักสูตร์ปร์ะกาศนียบััตร์ เปิิดสอน 2 หลัักสูตร คืือ     

 3.1 ประกาศนียีบัตรเทคโนโลัยีีผลิัตภััณฑ์์แลัะบรรจุัภััณฑ์์ รหัสู 96111

  3.2 ประกาศนียีบัตรการโปรแกรมคอมพิวิเตอร์ รหัสู 96311 (เปิด้รับนักศึึกษาเฉพื่าะ ภาคต้้น เท�านั�น) 

   แบ�งออกเป็น 2 กล่�มุ่วิิชา ดั้งนี�

          1) กล่�มุ่วิิชาการโปรแกรมุ่คอมุ่พื่ิวิเตอร์ทั�วิไป รห้ัส 1

          2) กล่�มุ่วิิชาการโปรแกรมุ่คอมุ่พื่ิวิเตอร์บนอ่ปกรณ์เคล่�อนที� รห้ัส 2

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มีวิัตถุปร์ะสงค์ ด้ังนี�

1. เพื่่�อผลิตบัณฑิตด้้านวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีให้้มุ่ีค่ณภาพื่เป็นที�ต้องการและยอมุ่รับของสังคมุ่

2. เพ่ื่�อพัื่ฒินาระบบการเรียนการสอนวิิทยาศึาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนระบบการศึึกษาทางไกลให้้มีุ่ประสิทธิิภาพื่มุ่ากขึ�น

3. เพ่ื่�อพัื่ฒินาคณาจารย์ให้้มีุ่ควิามุ่เป็นเลิศึทางด้้านวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี

4. เพื่่�อให้้บริการวิิชาการทางด้้านวิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีแก�สังคมุ่

5. เพื่่�อส�งเสริมุ่และสนับสน่นการพื่ัฒินาค่ณธิรรมุ่และจริยธิรรมุ่ให้้เกิด้ขึ�นในบัณฑิต

ผูู้�ที�สำาเร์็จการ์ศึกษาในสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี สามุ่ารถนำาควิามุ่ร้้และทักษะที�ได้้รับไปประย่กต์ 

ใช้ในการประกอบวิิชาชพีื่ทางด้้านเทคโนโลยอ่ีตสาห้กรรมุ่ เทคโนโลยสีารสนเทศึและการส่�อสาร และวิิทยาการคอมุ่พื่วิิเตอร์

ทั�งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี�ยังสามุ่ารถนำาควิามุ่ร้้ไปประกอบอาชีพื่ส�วินตัวิ และสามุ่ารถศึึกษาต�อในระดั้บที�ส้งขึ�น 

ทั�งในประเทศึและต�างประเทศึ
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คุณสูมบัติข้องผู้สูมัคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

วิชาเอุกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจััดการ  รหัส 96144

ชื�อุปร์ิญญา ชื�อุย่อุ
วิิทยาศึาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่) วิท.บ. (เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่)
Bachelor of Science (Industrial Technology) B.Sc. (Industrial Technology)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอุก คุณสมบััติขอุงผูู้�สมัคร์

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

ร์หััส 96

แขนงวิิชาเทคโนโลยีอุุตสาหักร์ร์ม

วิิชาเอุกเทคโนโลยีวิิศวิกร์ร์มการ์ผู้ลิต

และการ์จัดการ์  

ร์หััส 96144

ต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

1. คุณสมบััติเฉพิาะ เป็นผ้้ประกอบอาชีพื่อย้�ในภาคอ่ตสาห้กรรมุ่ ห้ร่อ 

 มุ่ีประสบการณ์ที�เกี�ยวิข้อง และ

2. สำาเร็จการศึึกษาวิ่ฒิิการศึึกษาใด้วิ่ฒิิการศึึกษาห้นึ�ง ด้ังนี�

    2.1 สำาเร็จการศึึกษามุ่ัธิยมุ่ศึึกษาตอนต้น (มุ่.3) ห้ร่อเทียบเท�า

   ตามุ่ที�กระทรวิงศึึกษาธิิการรับรอง  และต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพ 

   อยู่ในภาคอุตสาหกรรม หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 

   ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ ์ในวิัน 

   เปิด้ภาคการศึึกษาที�สมัุ่คร โด้ยกรอกแบบฟอร์ม มสธ.31 

   ในหน้า 527 และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร 

   เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเข้ารับการศึกษา หัร์ือุ

 2.2 สำาเร็จการศึึกษามุ่ัธิยมุ่ศึึกษาตอนปลาย (มุ่.6) ห้ร่อ 

   ประกาศึนียบัตรวิิชาชีพื่ (ปวิช.) ห้ร่อเทียบเท�า หัร์ือุ

 2.3 สำาเร็จการศึึกษาประกาศึนียบัตรวิิชาชีพื่ชั�นส้ง (ปวิส.) ห้ร่อ

        อน่ปริญญาห้ร่อเทียบเท�าในสาขาวิิชาทางด้้านอ่ตสาห้กรรมุ่  

   หัร์ือุ

 2.4 สำาเร็จการศึึกษาอน่ปริญญา สาขาวิิชาการจัด้การอ่ตสาห้กรรมุ่  

   การจัด้การโลจิสติกส์ ห้ร่อในสาขาวิิชาอ่�นที�เกี�ยวิข้อง จาก 

   วิิทยาลัยช่มุ่ชน หัร์ือุ

 2.5 สำาเร็จการศึึกษาประกาศึนียบัตรวิิชาชีพื่ชั�นส้ง (ปวิส.) ห้ร่อ 

   อน่ปริญญาห้ร่อเทียบเท�าในสาขาวิิชาอ่�นที่ไม่ใช่ทางด้้าน 

   อ่ตสาห้กรรมุ่ หัร์ือุ

 

 

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 457-462

สมัครภาคต้น   ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 500

สมัครภาคปลาย ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 506
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ (96144)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอุก คุณสมบััติขอุงผูู้�สมัคร์

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

ร์หััส 96

แขนงวิิชาเทคโนโลยีอุุตสาหักร์ร์ม

วิิชาเอุกเทคโนโลยีวิิศวิกร์ร์มการ์ผู้ลิต

และการ์จัดการ์  

ร์หััส 96144

(ต�อ)

 2.6  สำาเร็จการศึึกษาปริญญาชั�นใด้ชั�นห้นึ�งห้ร่อเทียบเท�าในสาขา 

   วิิชาทางด้้านอ่ตสาห้กรรมุ่ หัร์ือุ

 2.7  สำาเร็จการศึึกษาปริญญาชั�นใด้ชั�นห้นึ�งห้ร่อเทียบเท�าที่ไม่ใช่

          สาขาวิิชาทางด้้านอ่ตสาห้กรรมุ่

นักศึกษาท่ีศึกษาในโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หากไม่สำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2571 

มหาวิทยาลัยจะโอนนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตรปรับปรุงฉบับใหม่โดยอัตโนมัติ

โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดข้องหลัักสููตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

วิชาเอุกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจััดการ  รหัส 96144 
1. สำ�เร็จก�รศึึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 21 ชุดวิชา (126 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

 10103 ทักษะชีวิิต                            10141  วิิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี           10151  ไทยศึึกษา

    10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร                 และสิ�งแวิด้ล้อมุ่เพ่ื่�อชีวิิต         10152  ไทยกับสังคมุ่โลก

หัมายเหัตุ * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 457-462

สมัครภาคต้น   ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 500

สมัครภาคปลาย ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 506
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

 -  บัังคับั   13   ชุุดวิิชุา

 96102  คณิตศึาสตร์และสถิติ 97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและ         97418  ควิามุ่ปลอด้ภัย อาชีวิอนามัุ่ย

              สำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และ                      การควิบค่มุ่ทางการผลิตใน               และสิ�งแวิด้ล้อมุ่ในอ่ตสาห้กรรมุ่

             เทคโนโลยี                                       อ่ตสาห้กรรมุ่                          97419 การจัด้การค่ณภาพื่และมุ่าตรฐาน

    97218  การจัด้การด้ำาเนินงานและ 97315  เคร่�องมุ่่อและเคร่�องจักรกล                   อ่ตสาห้กรรมุ่

            การเป็นผ้้ประกอบการ                        การผลิต(1)                             97420  การจัด้การโลจิสติกส์และ

    97219  วัิสด่้อ่ตสาห้กรรมุ่และกรรมุ่วิิธีิ      97316  เทคโนโลยีในการออกแบบ                   โซ่�อ่ปทานสำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่  

             การผลิต                                         ผลิตภัณฑ์และกระบวินการ         97421  ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

    97222  การเปลี�ยนผ�านส้�ดิ้จิทัล                        ผลิตในอ่ตสาห้กรรมุ่(1)                        วิิศึวิกรรมุ่การผลติและการจดั้การ(2)

            สำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ    97317  ระบบสารสนเทศึและระบบ     97423  การวิางผังโรงงานและการศึึกษา

                                                               อัตโนมัุ่ติในอ่ตสาห้กรรมุ่                      การทำางานในอ่ตสาห้กรรมุ่

  -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�

   97210  คณิตศึาสตร์ประย่กต์สำาห้รับ 97221  ควิามุ่คิด้สร้างสรรค์และการ        97433  การศึึกษาควิามุ่เป็นไปได้้ทาง

            เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่                        แก้ปัญห้าในอ่ตสาห้กรรมุ่                     อ่ตสาห้กรรมุ่และการจัด้การโครงการ

  97217  พ่ื่�นฐานทางวิิศึวิกรรมุ่เคร่�องกล  97426  วิิศึวิกรรมุ่ทางไฟฟ้าและ             97436  ปัญญาประดิ้ษฐ์สำาห้รับ

           สำาห้รับเทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่               คอมุ่พิื่วิเตอร์สำาห้รับ                            อ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ

     เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดั้บประกาศึนียบัตร

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�
(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา
(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน
(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ
(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี
(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระด้ับอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

  

หัมายเหัตุ  (1)  เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวิันและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น



459ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ (96144)

2. สำ�เร็จก�รศึึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�ท�งด้�นอุตส�หกรรม หรืออนุปริญญ� ส�ข�วิช� 

 ก�รจัดก�รอุตส�หกรรม ก�รจัดก�รโลจิสติกส์ หรือในส�ข�วิช�อื�นที�เกี�ยวข้อง จ�กวิทย�ลัยชุมชน

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)   

 10121 อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์ 10131 สังคมุ่มุ่น่ษย์ 10151 ไทยศึึกษา  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต) 

 -  บัังคับั   9   ชุุดวิิชุา

 97218 การจัด้การด้ำาเนินงานและ   97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและ         97419  การจัด้การค่ณภาพื่และมุ่าตรฐาน

           การเป็นผ้้ประกอบการ                   การควิบค่มุ่ทางการผลิตใน                   อ่ตสาห้กรรมุ่

 97219  วิัสด้่อ่ตสาห้กรรมุ่และกรรมุ่วิิธิี             อ่ตสาห้กรรมุ่                          97421  ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

           การผลิต                           97315 เคร่�องมุ่่อและเคร่�องจักรกล                   วิิศึวิกรรมุ่การผลิตและการจัด้การ(2)

 97222  การเปลี�ยนผ�านส้�ด้ิจิทัล                  การผลิต(1) 97423  การวิางผังโรงงานและการศึึกษา

           สำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่และธิ่รกิจ   97316  เทคโนโลยีในการออกแบบ                   การทำางานในอ่ตสาห้กรรมุ่

                                                                 ผลิตภัณฑ์และกระบวินการ                 

                                                                  ผลิตในอ่ตสาห้กรรมุ่(1)

 -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�

 97210 คณิตศึาสตร์ประย่กต์สำาห้รับ   97221 ควิามุ่คิด้สร้างสรรค์และการ  97433  การศึึกษาควิามุ่เป็นไปได้้ทาง

           เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่                       แก้ปัญห้าในอ่ตสาห้กรรมุ่                      อ่ตสาห้กรรมุ่และการจัด้การ

 97217  พื่่�นฐานทางวิิศึวิกรรมุ่เคร่�องกล 97426  วิิศึวิกรรมุ่ทางไฟฟ้าและ               โครงการ   

   สำาห้รับเทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่  คอมุ่พื่ิวิเตอร์สำาห้รับ 97436  ปัญญาประด้ิษฐ์สำาห้รับ 

                                                    เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่  อ่ตสาห้กรรมุ่และธิ่รกิจ

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น



460 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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3. สำ�เร็จก�รศึึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื�นที�ไม่ใช่ท�งด้�นอุตส�หกรรม

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)   

 10121 อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์ 10141 วิิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึึกษา  

               และสิ�งแวิด้ล้อมุ่เพ่ื่�อชีวิิต     

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต) 

 -  บัังคับั   12   ชุุดวิิชุา

 96102  คณิตศึาสตร์และสถิติ                97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและ        97418  ควิามุ่ปลอด้ภัย อาชีวิอนามัุ่ย                  

              สำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และ                      การควิบค่มุ่ทางการผลิตใน                 และสิ�งแวิด้ล้อมุ่ในอ่ตสาห้กรรมุ่

              เทคโนโลยี                                       อ่ตสาห้กรรมุ่                        97419  การจัด้การค่ณภาพื่และมุ่าตรฐาน

     97218  การจัด้การด้ำาเนินงานและ          97315  เคร่�องมุ่่อและเคร่�องจักรกล                 อ่ตสาห้กรรมุ่

              การเป็นผ้้ประกอบการ                        การผลิต(1)                           97421  ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

    97219  วัิสด่้อ่ตสาห้กรรมุ่และกรรมุ่วิิธีิ     97316  เทคโนโลยีในการออกแบบ                  วิิศึวิกรรมุ่การผลิตและการจัด้การ(2)

             การผลิต                                    ผลิตภัณฑ์และกระบวินการ       97423  การวิางผังโรงงานและการศึึกษา

     97222  การเปลี�ยนผ�านส้�ดิ้จิทัล                        ผลิตในอ่ตสาห้กรรมุ่(1)                การทำางานในอ่ตสาห้กรรมุ่

             สำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ     97317  ระบบสารสนเทศึและระบบ                

                                                              อัตโนมัุ่ติในอ่ตสาห้กรรมุ่

 - และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�

 97210  คณิตศึาสตร์ประย่กต์สำาห้รับ     97221  ควิามุ่คิด้สร้างสรรค์และการ        97433  การศึึกษาควิามุ่เป็นไปได้้ทาง

            เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่                     แก้ปัญห้าในอ่ตสาห้กรรมุ่                     อ่ตสาห้กรรมุ่และการจัด้การ

 97217  พ่ื่�นฐานทางวิิศึวิกรรมุ่เคร่�องกล  97426  วิิศึวิกรรมุ่ทางไฟฟ้าและ               โครงการ            

   สำาห้รับเทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่               คอมุ่พิื่วิเตอร์สำาห้รับ     97436  ปัญญาประดิ้ษฐ์สำาห้รับ

     เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่  อ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ (96144)

4. สำ�เร็จก�รศึึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ�งหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�ท�งด้�นอุตส�หกรรม

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

 10151 ไทยศึึกษา       

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

 -  บัังคับั   9   ชุุดวิิชุา

 97218  การจัด้การด้ำาเนินงานและ       97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและ        97419  การจัด้การค่ณภาพื่และมุ่าตรฐาน

           การเป็นผ้้ประกอบการ                   การควิบค่มุ่ทางการผลิตใน                  อ่ตสาห้กรรมุ่

 97219  วัิสด่้อ่ตสาห้กรรมุ่และกรรมุ่วิิธีิ            อ่ตสาห้กรรมุ่                         97421  ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

          การผลิต                          97315 เคร่�องมุ่่อและเคร่�องจักรกล           วิิศึวิกรรมุ่การผลิตและการจัด้การ(2)

 97222  การเปลี�ยนผ�านส้�ดิ้จิทัล                        การผลิต(1)                            97423  การวิางผังโรงงานและการศึึกษา

          สำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ  97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ                 การทำางานในอ่ตสาห้กรรมุ่

                                                              ผลิตภัณฑ์และกระบวินการ                

                                                              ผลิตในอ่ตสาห้กรรมุ่(1)

 -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�

 97210  คณิตศึาสตร์ประย่กต์สำาห้รับ      97221  ควิามุ่คิด้สร้างสรรค์และการ 97433  การศึึกษาควิามุ่เป็นไปได้้ทาง

            เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่                     แก้ปัญห้าในอ่ตสาห้กรรมุ่             อ่ตสาห้กรรมุ่และการจัด้การ 

 97217  พ่ื่�นฐานทางวิิศึวิกรรมุ่เคร่�องกล 97426  วิิศึวิกรรมุ่ทางไฟฟ้าและ   โครงการ

  สำาห้รับเทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่  คอมุ่พิื่วิเตอร์สำาห้รับ 97436  ปัญญาประดิ้ษฐ์สำาห้รับ  

    เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่  อ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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5. สำ�เร็จก�รศึึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ�งหรือเทียบเท่�ที�ไม่ใช่ส�ข�วิช�ท�งด้�นอุตส�หกรรม

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึึกษา       

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84  หน่วยกิต) 

 -  บัังคับั   12   ชุุดวิิชุา

 96102  คณิตศึาสตร์และสถิติ             97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและ        97418  ควิามุ่ปลอด้ภัย อาชีวิอนามัุ่ย                  

             สำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และ                       การควิบค่มุ่ทางการผลิตใน                และสิ�งแวิด้ล้อมุ่ในอ่ตสาห้กรรมุ่

             เทคโนโลยี                                       อ่ตสาห้กรรมุ่                        97419  การจัด้การค่ณภาพื่และมุ่าตรฐาน

    97218  การจัด้การด้ำาเนินงานและ       97315  เคร่�องมุ่่อและเคร่�องจักรกล                 อ่ตสาห้กรรมุ่

              การเป็นผ้้ประกอบการ                        การผลิต(1)                           97421  ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

    97219  วัิสด่้อ่ตสาห้กรรมุ่และกรรมุ่วิิธีิ   97316  เทคโนโลยีในการออกแบบ                  วิิศึวิกรรมุ่การผลิตและการจัด้การ(2)

             การผลิต                                          ผลิตภัณฑ์และกระบวินการ        97423  การวิางผังโรงงานและการศึึกษา

     97222  การเปลี�ยนผ�านส้�ดิ้จิทัล                       ผลิตในอ่ตสาห้กรรมุ่(1)                        การทำางานในอ่ตสาห้กรรมุ่

             สำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ  97317  ระบบสารสนเทศึและระบบ                

                                                             อัตโนมัุ่ติในอ่ตสาห้กรรมุ่

 -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�

 97210  คณิตศึาสตร์ประย่กต์สำาห้รับ        97221  ควิามุ่คิด้สร้างสรรค์และการ        97433  การศึึกษาควิามุ่เป็นไปได้้ทาง

           เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่                        แก้ปัญห้าในอ่ตสาห้กรรมุ่                     อ่ตสาห้กรรมุ่และการจัด้การ        

 97217  พ่ื่�นฐานทางวิิศึวิกรรมุ่เคร่�องกล   97426  วิิศึวิกรรมุ่ทางไฟฟ้าและ             โครงการ

   สำาห้รับเทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่  คอมุ่พิื่วิเตอร์สำาห้รับ 97436  ปัญญาประดิ้ษฐ์สำาห้รับ  

     เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่  อ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณ

ฑ
์และการจัดการผลิตภัณ

ฑ
์ (96154)

คุณสูมบัติข้องผู้สูมัคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

วิชาเอุกเทคโนโลยีบรรจุัภััณฑ์และการจััดการผลิตภััณฑ์ รหัส 96154 

ชื�อุปร์ิญญา ชื�อุย่อุ
วิิทยาศึาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่) วิท.บ. (เทคโนโลยีอ่ตสาห้กรรมุ่)
Bachelor of Science (Industrial Technology) B.Sc. (Industrial Technology)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอุก คุณสมบััติขอุงผูู้�สมัคร์

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี 

ร์หััส 96

แขนงวิิชาเทคโนโลยีอุุตสาหักร์ร์ม

วิิชาเอุกเทคโนโลยีบัร์ร์จุภัณฑิ์และ

การ์จัดการ์ผู้ลิตภัณฑิ์  

ร์หััส 96154

ต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

1. คุณสมบััติเฉพิาะ เป็นผ้้ประกอบอาชีพื่อย้�ในภาคอ่ตสาห้กรรมุ่ ห้ร่อ 

 มุ่ีประสบการณ์ที�เกี�ยวิข้อง และ

2. สำาเร็จการศึึกษาวิ่ฒิิการศึึกษาใด้วิ่ฒิิการศึึกษาห้นึ�ง ด้ังนี�

    2.1 สำาเร็จการศึึกษามุ่ัธิยมุ่ศึึกษาตอนต้น (มุ่.3) ห้ร่อเทียบเท�า

   ตามุ่ที�กระทรวิงศึึกษาธิิการรับรอง  และต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพ 

   อยู่ในภาคอุตสาหกรรม หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 

   ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ ์ในวิัน 

   เปิด้ภาคการศึึกษาที�สมัุ่คร โด้ยกรอกแบบฟอร์ม มสธ.31 

   ในหน้า 527  และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร 

   เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเข้ารับการศึกษา หัร์ือุ

 2.2 สำาเร็จการศึึกษามุ่ัธิยมุ่ศึึกษาตอนปลาย (มุ่.6) ห้ร่อ 

   ประกาศึนียบัตรวิิชาชีพื่ (ปวิช.) ห้ร่อเทียบเท�า หัร์ือุ

 2.3 สำาเร็จการศึึกษาประกาศึนียบัตรวิิชาชีพื่ชั�นส้ง (ปวิส.) ห้ร่อ

        อน่ปริญญาห้ร่อเทียบเท�าในสาขาวิิชาทางด้้านอ่ตสาห้กรรมุ่  

   หัร์ือุ

 2.4 สำาเร็จการศึึกษาอน่ปริญญา สาขาวิิชาการจัด้การอ่ตสาห้กรรมุ่  

   จากวิิทยาลัยช่มุ่ชน หัร์ือุ

 2.5 สำาเร็จการศึึกษาประกาศึนียบัตรวิิชาชีพื่ชั�นส้ง (ปวิส.) ห้ร่อ 

   อน่ปริญญาห้ร่อเทียบเท�าในสาขาวิิชาอ่�นที่ไม่ใช่ทางด้้าน 

   อ่ตสาห้กรรมุ่ หัร์ือุ

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 464-470

สมัครภาคต้น   ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 501

สมัครภาคปลาย ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 507-508
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สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอุก คุณสมบััติขอุงผูู้�สมัคร์

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี 

ร์หััส 96

แขนงวิิชาเทคโนโลยีอุุตสาหักร์ร์ม

วิิชาเอุกเทคโนโลยีบัร์ร์จุภัณฑิ์และ

การ์จัดการ์ผู้ลิตภัณฑิ์  

ร์หััส 96154

(ต�อ)

2.6  สำาเร็จการศึึกษาปริญญาชั�นใด้ชั�นห้นึ�งห้ร่อเทียบเท�าในสาขา 

  วิิชาทางด้้านอ่ตสาห้กรรมุ่ หัร์ือุ

2.7  สำาเร็จการศึึกษาปริญญาชั�นใด้ชั�นห้นึ�งห้ร่อเทียบเท�าท่ีไม่ใช่

        สาขาวิิชาทางด้้านอ่ตสาห้กรรมุ่

นักศึกษาท่ีศึกษาในโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หากไม่สำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2571 

มหาวิทยาลัยจะโอนนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตรปรับปรุงฉบับใหม่โดยอัตโนมัติ

โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดข้องหลัักสููตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุุตสาหกรรม

วิชาเอุกเทคโนโลยีบรรจุัภััณฑ์และการจััดการผลิตภััณฑ์ รหัส 96154 
1. สำ�เร็จก�รศึึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 21 ชุดวิชา (126 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

 10103 ทักษะชีวิิต                            10141  วิิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี           10151  ไทยศึึกษา

    10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร                 และสิ�งแวิด้ล้อมุ่เพ่ื่�อชีวิิต         10152  ไทยกับสังคมุ่โลก

หัมายเหัตุ * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 464-470

สมัครภาคต้น   ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 501

สมัครภาคปลาย ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 507-508
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณ

ฑ
์และการจัดการผลิตภัณ

ฑ
์ (96154)

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

 -  บัังคับั   13   ชุุดวิิชุา

 96102  คณิตศึาสตร์และสถิติ 97220  การจัด้การและการพัื่ฒินา 97418  ควิามุ่ปลอด้ภัย อาชีวิอนามัุ่ย

             สำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และ                  กลยท่ธ์ิผลิตภัณฑ์                          และสิ�งแวิด้ล้อมุ่ในอ่ตสาห้กรรมุ่

             เทคโนโลยี                         97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและ   97419  การจัด้การค่ณภาพื่และ

   97103  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับ                      การควิบค่มุ่ทางการผลิตใน                มุ่าตรฐานอ่ตสาห้กรรมุ่

             บรรจ่ภัณฑ์                                อ่ตสาห้กรรมุ่                      97420  การจัด้การโลจิสติกส์และ

    97214  วัิสด่้และการจัด้การ              97317  ระบบสารสนเทศึและ             โซ่�อ่ปทานสำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่

             บรรจ่ภัณฑ์อย�างยั�งย่น                     ระบบอัตโนมัุ่ติในอ่ตสาห้กรรมุ่  97431  เทคโนโลยีการแปรร้ปบรรจ่ภัณฑ์(1)

    97218  การจัด้การด้ำาเนินงานและ       97320 นวัิตกรรมุ่ การออกแบบ         97432  ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

             การเป็นผ้้ประกอบการ                  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และ                  บรรจ่ภัณฑ์และการจัด้การ

     บรรจ่ภัณฑ์(1)  ผลิตภัณฑ์(2)

 -  และเลือก  2  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�

  71311  เทคโนโลยีการผลิตและ 97101  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับการพิื่มุ่พ์ื่ 97318  การออกแบบทางการพิื่มุ่พ์ื่

            แปรร้ปอาห้าร                      97221  ควิามุ่คิด้สร้างสรรค์และ                 และบรรจ่ภัณฑ์(1)

   71314  การพัื่ฒินาผลิตภัณฑ์อาห้าร               การแก้ปัญห้าในอ่ตสาห้กรรมุ่   99319  การออกแบบส�วินปฏิิสัมุ่พัื่นธ์ิ

   94330  การจัด้การผลิตผลและการ       97222  การเปลี�ยนผ�านส้�ดิ้จิทัล                   บนเว็ิบและโมุ่บาย

            แปรร้ปผลิตผลเกษตร                       สำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ  99321  การประยก่ต์เทคโนโลยสีารสนเทศึ

 94431  การจัด้การการตลาด้                                                                           และการส่�อสารสำาห้รับผ้้ส้งอาย่

            สินค้าเกษตร

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระด้ับประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

   
หัมายเหัตุ  (1)  เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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2. สำ�เร็จก�รศึึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�ท�งด้�นอุตส�หกรรม หรืออนุปริญญ� ส�ข�วิช� 

 ก�รจัดก�รอุตส�หกรรม จ�กวิทย�ลัยชุมชน

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121  อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์ 10131 สังคมุ่มุ่น่ษย์ 10151 ไทยศึึกษา  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต) 

 -  บัังคับั   9   ชุุดวิิชุา

 97103  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับบรรจ่ภัณฑ์   97220 การจัด้การและการพัื่ฒินา           97320  นวัิตกรรมุ่ การออกแบบ                 

   97214  วัิสด่้และการจัด้การ                           กลยท่ธ์ิผลิตภัณฑ์                              เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และ

            บรรจ่ภัณฑ์อย�างยั�งย่น            97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและ                  บรรจ่ภัณฑ์(1)

   97218  การจัด้การด้ำาเนินงานและ                  การควิบค่มุ่ทางการผลิตใน          97431  เทคโนโลยกีารแปรร้ปบรรจ่ภัณฑ์(1)

            การเป็นผ้้ประกอบการ                      อ่ตสาห้กรรมุ่                          97432  ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

                                                 97317  ระบบสารสนเทศึและ                          บรรจ่ภัณฑ์และการจัด้การ 

     ระบบอัตโนมัุ่ติในอ่ตสาห้กรรมุ่  ผลิตภัณฑ์(2)    

 - และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�

 71311  เทคโนโลยีการผลิตและ 97101  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับการพิื่มุ่พ์ื่ 97318  การออกแบบทางการพิื่มุ่พ์ื่

            แปรร้ปอาห้าร                      97221  ควิามุ่คิด้สร้างสรรค์และ                    และบรรจ่ภัณฑ์(1)

   71314  การพัื่ฒินาผลิตภัณฑ์อาห้าร               การแก้ปัญห้าในอ่ตสาห้กรรมุ่   99319  การออกแบบส�วินปฏิิสัมุ่พัื่นธ์ิ

   94330  การจัด้การผลิตผลและการ       97222  การเปลี�ยนผ�านส้�ดิ้จิทัล                        บนเว็ิบและโมุ่บาย

            แปรร้ปผลิตผลเกษตร                       สำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ 99321  การประยก่ต์เทคโนโลยสีารสนเทศึ

   94431  การจัด้การการตลาด้                                                                               และการส่�อสารสำาห้รับผ้้ส้งอาย่

            สินค้าเกษตร

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น



467ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณ

ฑ
์และการจัดการผลิตภัณ

ฑ
์ (96154)

3. สำ�เร็จก�รศึึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื�นที�ไม่ใช่ท�งด้�นอุตส�หกรรม

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์ 10141 วิิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึึกษา

     และสิ�งแวิด้ล้อมุ่เพ่ื่�อชีวิิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

 -  บัังคับั   10   ชุุดวิิชุา

 97103  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับบรรจ่ภัณฑ์   97220  การจัด้การและการพัื่ฒินา 97320  นวัิตกรรมุ่ การออกแบบ  

   97214  วัิสด่้และการจัด้การ                            กลย่ทธ์ิผลิตภัณฑ์                          เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และ

            บรรจ่ภัณฑ์อย�างยั�งย่น        97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและ                บรรจ่ภัณฑ์(1)

   97218  การจัด้การด้ำาเนินงานและ                 การควิบค่มุ่ทางการผลิตใน        97418  ควิามุ่ปลอด้ภัย อาชีวิอนามัุ่ย

            การเป็นผ้้ประกอบการ                      อ่ตสาห้กรรมุ่                                และสิ�งแวิด้ล้อมุ่ในอ่ตสาห้กรรมุ่

                                                    97317  ระบบสารสนเทศึและ              97431  เทคโนโลยกีารแปรร้ปบรรจ่ภัณฑ์(1)

                                                            ระบบอัตโนมัุ่ติในอ่ตสาห้กรรมุ่     97432  ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

                                                                                                            บรรจ่ภัณฑ์และการจัด้การ

       ผลิตภัณฑ์(2)

 -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�    

 71311  เทคโนโลยีการผลิตและ 97101  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับการพิื่มุ่พ์ื่    97318  การออกแบบทางการพิื่มุ่พ์ื่

             แปรร้ปอาห้าร                       97221  ควิามุ่คิด้สร้างสรรค์และ                    และบรรจ่ภัณฑ์(1)

    71314  การพัื่ฒินาผลิตภัณฑ์อาห้าร                การแก้ปัญห้าในอ่ตสาห้กรรมุ่   99319  การออกแบบส�วินปฏิิสัมุ่พัื่นธ์ิ

    94330  การจัด้การผลิตผลและการ        97222  การเปลี�ยนผ�านส้�ดิ้จิทัล                       บนเว็ิบและโมุ่บาย

             แปรร้ปผลิตผลเกษตร                       สำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ   99321  การประยก่ต์เทคโนโลยสีารสนเทศึ

    94431  การจัด้การการตลาด้สินค้าเกษตร    และการส่�อสารสำาห้รับผ้้ส้งอาย่

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น



468 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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     -  และเลือกอ้ก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�

 96102  คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับ       97419  การจัด้การค่ณภาพื่และ    97420  การจัด้การโลจิสติกส์และ

           วิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี                  มุ่าตรฐานอ่ตสาห้กรรมุ่                โซ่�อ่ปทานสำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

4. สำ�เร็จก�รศึึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ�งหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�ท�งด้�นอุตส�หกรรม

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึึกษา       

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

 -  บัังคับั   9  ชุุดวิิชุา

 97103  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับบรรจ่ภัณฑ์  97220  การจัด้การและการพัื่ฒินา       97320  นวัิตกรรมุ่ การออกแบบ  

    97214  วัิสด่้และการจัด้การ                          กลยท่ธ์ิผลิตภัณฑ์                         เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และ

             บรรจ่ภัณฑ์อย�างยั�งย่น         97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและ                บรรจ่ภัณฑ์(1)

    97218  การจัด้การด้ำาเนินงานและ                 การควิบค่มุ่ทางการผลิตใน       97431  เทคโนโลยกีารแปรร้ปบรรจ่ภัณฑ์(1)

             การเป็นผ้้ประกอบการ                อ่ตสาห้กรรมุ่                       97432  ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี        

                                                      97317  ระบบสารสนเทศึและ                       บรรจ่ภัณฑ์และการจัด้การ 

     ระบบอัตโนมัุ่ติในอ่ตสาห้กรรมุ่  ผลิตภัณฑ์(2)

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น



469ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณ

ฑ
์และการจัดการผลิตภัณ

ฑ
์ (96154)

  -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�   

 71311  เทคโนโลยีการผลิตและ 97101  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับการพิื่มุ่พ์ื่    97318  การออกแบบทางการพิื่มุ่พ์ื่

             แปรร้ปอาห้าร                       97221  ควิามุ่คิด้สร้างสรรค์และ                    และบรรจ่ภัณฑ์(1)

    71314  การพัื่ฒินาผลิตภัณฑ์อาห้าร                การแก้ปัญห้าในอ่ตสาห้กรรมุ่   99319  การออกแบบส�วินปฏิิสัมุ่พัื่นธ์ิ

    94330  การจัด้การผลิตผลและการ        97222  การเปลี�ยนผ�านส้�ดิ้จิทัล                       บนเว็ิบและโมุ่บาย

             แปรร้ปผลิตผลเกษตร                       สำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ   99321  การประยก่ต์เทคโนโลยสีารสนเทศึ

    94431  การจัด้การการตลาด้                                                                               และการส่�อสารสำาห้รับผ้้ส้งอาย่

             สินค้าเกษตร

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

5. สำ�เร็จก�รศึึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ�งหรือเทียบเท่�ที�ไม่ใช่ส�ข�วิช�ท�งด้�นอุตส�หกรรม

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

 -  บัังคับั   10   ชุุดวิิชุา

 97103  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับบรรจ่ภัณฑ์  97220 การจัด้การและการพัื่ฒินา      97320  นวัิตกรรมุ่ การออกแบบ  

    97214  วัิสด่้และการจัด้การ                        กลยท่ธ์ิผลิตภัณฑ์                         เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และ

             บรรจ่ภัณฑ์อย�างยั�งย่น            97314  เทคโนโลยีการวิางแผนและ               บรรจ่ภัณฑ์(1)

    97218  การจัด้การด้ำาเนินงานและ                 การควิบค่มุ่ทางการผลิตใน       97419  การจัด้การค่ณภาพื่และ

             การเป็นผ้้ประกอบการ                      อ่ตสาห้กรรมุ่                                มุ่าตรฐานอ่ตสาห้กรรมุ่

                                                        97317  ระบบสารสนเทศึและ            97431  เทคโนโลยกีารแปรร้ปบรรจ่ภัณฑ์(1)

                                                                 ระบบอัตโนมัุ่ติในอ่ตสาห้กรรมุ่   97432  ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

                                                                                                               บรรจ่ภัณฑ์และการจัด้การ

       ผลิตภัณฑ์(2)

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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 -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�    

 71311  เทคโนโลยีการผลิตและ 97101  ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับการพิื่มุ่พ์ื่    97318  การออกแบบทางการพิื่มุ่พ์ื่

             แปรร้ปอาห้าร                       97221  ควิามุ่คิด้สร้างสรรค์และ                    และบรรจ่ภัณฑ์(1)

    71314  การพัื่ฒินาผลิตภัณฑ์อาห้าร                การแก้ปัญห้าในอ่ตสาห้กรรมุ่   99319  การออกแบบส�วินปฏิิสัมุ่พัื่นธ์ิ

    94330  การจัด้การผลิตผลและการ        97222  การเปลี�ยนผ�านส้�ดิ้จิทัล                       บนเว็ิบและโมุ่บาย

             แปรร้ปผลิตผลเกษตร                       สำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่และธ่ิรกิจ   99321  การประยก่ต์เทคโนโลยสีารสนเทศึ

    94431  การจัด้การการตลาด้                                                                               และการส่�อสารสำาห้รับผ้้ส้งอาย่

             สินค้าเกษตร

 -  และเลือกอ้ก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�

 96102  คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับ      97418  ควิามุ่ปลอด้ภัย อาชีวิอนามัุ่ย    97420  การจัด้การโลจิสติกส์และ

           วิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี                  และสิ�งแวิด้ล้อมุ่ในอ่ตสาห้กรรมุ่               โซ่�อ่ปทานสำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หัมายเหัตุ  (1)  เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
แขนงวิชาวิทยการ์คอมพิ

วิเตอร์

คุณสูมบัติข้องผู้สูมัคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาวิทยาการคอุมพิวเตอุร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

1) วิชาเอุกวิทยาการคอุมพิวเตอุร์ รหัส 96414

2) วิชาเอุกวิทยาการข้อุมูล รหัส 96424

3) วิชาเอุกเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อุสาร รหัส 96434

ชื�อุปร์ิญญา ชื�อุย่อุ
วิิทยาศึาสตรบัณฑิต (วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์) วิท.บ. (วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์)
Bachelor of Science (Computer Science) B.Sc. (Computer Science)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอุก คุณสมบััติขอุงผูู้�สมัคร์

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี 

ร์หััส 96

แขนงวิิชาวิิทยาการ์คอุมพิิวิเตอุร์์

1. วิิชาเอุกวิิทยาการ์คอุมพิิวิเตอุร์์ ร์หััส 96414   

   เปิดสอน 2 กลุ่มวิชา* ดังนี�

   1) วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ รหัส 1

  2) เว็บและโมบายเทคโนโลยี รหัส 2

2. วิิชาเอุกวิิทยาการ์ข�อุมูล ร์หััส 96424

3. วิิชาเอุกเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์สื�อุสาร์ 

 ร์หััส 96434 

 เปิดสอน 2 กลุ่มวิชา* ดังนี�

    1) เทคโนโลยีการส่ือสาร รหัส 1

   2) เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 2

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. สำาเร็จการศึึกษามุ่ัธิยมุ่ศึึกษาตอนต้น (มุ่.3) ห้ร่อเทียบเท�า 

 ตามุ่ที�กระทรวิงศึึกษาธิิการรับรอง หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 

 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่น้อยกว่า  25 ปีบริบูรณ์ 

 ในวิันเปิด้ภาคการศึึกษาที�สมุ่ัคร โด้ยกรอกแบบฟอร์ม มสธ.31 

 ในหน้า 527 และส่งมาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครเพ่ือใช้ 

 ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา หัร์ือุ

2. สำาเร็จการศึึกษามุ่ัธิยมุ่ศึึกษาตอนปลาย (มุ่.6) ห้ร่อเทียบเท�า

 ตามุ่ที�กระทรวิงศึึกษาธิิการรับรอง หัร์ือุ

3.  สำาเร็จการศึึกษาประกาศึนียบัตรวิิชาชีพื่ (ปวิช.) ห้ร่อเทียบเท�า หัร์ือุ

4. สำาเร็จการศึึกษาอน่ปริญญา ห้ร่อประกาศึนียบัตรวิิชาชีพื่ชั�นส้ง (ปวิส.)

 ห้ร่อเทียบเท�าในสาขาวิิชาคอมุ่พิื่วิเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศึ  

 เทคโนโลยีการส่�อสาร โทรคมุ่นาคมุ่ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

 จากสถาบันอ่ด้มุ่ศึึกษาที�สภามุ่ห้าวิิทยาลัยรับรอง หัร์ือุ

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 473-495

สมัครภาคต้น   ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 502-504

สมัครภาคปลาย ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 508-511

*ผู้สมัครต้องกรอกช่ือและรหัสกลุ่มวิชา

ท่ีต้องการศึกษาลงในใบสมัครฯ (มสธ.1)

ข้อ 19.3 และข้อ 19.4 ให้ครบถ้ึวน

มิฉะนั�นการสมัครของท่านจะไม่สมบูรณ์
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สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอุก คุณสมบััติขอุงผูู้�สมัคร์

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี 

ร์หััส 96

แขนงวิิชาวิิทยาการ์คอุมพิิวิเตอุร์์

1. วิิชาเอุกวิิทยาการ์คอุมพิิวิเตอุร์์ ร์หััส 96414   

   เปิดสอน 2 กลุ่มวิชา* ดังนี�

   1) วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ รหัส 1

  2) เว็บและโมบายเทคโนโลยี รหัส 2

2. วิิชาเอุกวิิทยาการ์ข�อุมูล ร์หััส 96424

3. วิิชาเอุกเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์สื�อุสาร์ 

 ร์หััส 96434

 เปิดสอน 2 กลุ่มวิชา* ดังนี�

    1) เทคโนโลยีการส่ือสาร รหัส 1

 2) เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 2

   (ต�อ)

5.  สำาเร็จการศึึกษาอน่ปริญญา ห้ร่อประกาศึนียบัตรวิิชาชีพื่ชั�นส้ง (ปวิส.)

 ห้ร่อเทียบเท�าท่ีไม่ใช่สาขาวิิชาคอมุ่พิื่วิเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศึ

 เทคโนโลยีการส่�อสาร โทรคมุ่นาคมุ่ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 

 จากสถาบันอ่ด้มุ่ศึึกษาที�สภามุ่ห้าวิิทยาลัยรับรอง หัร์ือุ

6. สำาเร็จการศึึกษาอน่ปริญญาบริห้ารธ่ิรกิจ สาขาวิิชาคอมุ่พิื่วิเตอร์ธ่ิรกิจ 

 จากวิิทยาลัยช่มุ่ชน หัร์ือุ 

7. สำาเร็จการศึึกษาปริญญาชั�นใด้ชั�นห้นึ�งห้ร่อเทียบเท�าในสาขาวิิชา 

 คอมุ่พิื่วิเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศึ เทคโนโลยีการส่�อสาร

 โทรคมุ่นาคมุ่ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันอ่ด้มุ่ศึึกษาที� 

 สภามุ่ห้าวิิทยาลัยรับรอง หัร์ือุ

8. สำาเร็จการศึึกษาปริญญาชั�นใด้ชั�นห้นึ�งห้ร่อเทียบเท�าท่ีไม่ใช่สาขา 

 วิิชาคอมุ่พิื่วิเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศึ เทคโนโลยีการส่�อสาร

 โทรคมุ่นาคมุ่ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันอ่ด้มุ่ศึึกษา

 ที�สภามุ่ห้าวิิทยาลัยรับรอง

นักศึกษาท่ีศึกษาในโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หากไม่สำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2572 

มหาวิทยาลัยจะโอนนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตรปรับปรุงฉบับใหม่โดยอัตโนมัติ

 

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 473-495

สมัครภาคต้น   ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 502-504

สมัครภาคปลาย ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 508-511

*ผู้สมัครต้องกรอกช่ือและรหัสกลุ่มวิชา

ท่ีต้องการศึกษาลงในใบสมัครฯ (มสธ.1)

ข้อ 19.3 และข้อ 19.4 ให้ครบถ้ึวน

มิฉะนั�นการสมัครของท่านจะไม่สมบูรณ์
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกวิทยาการ์คอมพิ

วิเตอร์ (96414)

โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดข้องหลัักสููตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาวิทยาการคอุมพิวเตอุร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

วิชาเอุกวิทยาการคอุมพิวเตอุร์  รหัส 96414  
1. สำ�เร็จก�รศึึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 21 ชุดวิชา (126 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 10103 ทักษะชีวิิต  10131  สังคมุ่มุ่น่ษย์  10151  ไทยศึึกษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร  10141 วิิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี

   และสิ�งแวิด้ล้อมุ่เพ่ื่�อชีวิิต    

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

 วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับ  99203 คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

   วิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี  วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์ 

 วิิชุาเฉพาะด้าน   13   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคับั   9   ชุุดวิิชุา

 96304 การส่�อสารข้อมุ้่ลและระบบ  99301  เทคโนโลยีการบริการผ�านเว็ิบ  99316 การวิิเคราะห์้และออกแบบ

   เคร่อข�ายคอมุ่พิื่วิเตอร์   และการประย่กต์   ระบบเชิงวัิตถ่

 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  99314 โครงสร้างข้อมุ้่ลและขั�นตอนวิิธีิ  99420 การโปรแกรมุ่เว็ิบ(1)

 96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)  99315 สถาปัตยกรรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์  99429 ประสบการณ์วิิชาชีพื่

     และระบบปฏิิบัติการ   วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์(2) 

 

     

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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 - และเลือก  2  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้� 

 99201 วิิทยาศึาสตร์สำาห้รับเทคโนโลยี  99313 การส่�อสารไร้สายและเคร่อข�าย  99414 เทคโนโลยีมัุ่ลติมีุ่เดี้ย

   สารสนเทศึและการส่�อสาร  99402 การจัด้การควิามุ่มัุ่�นคงปลอด้ภัย  99419 ควิามุ่มัุ่�นคงปลอด้ภัยไซ่เบอร์

 99205 ห้ลักวิิทยาการข้อมุ้่ลและ   ในระบบคอมุ่พิื่วิเตอร์  99424 ปัญญาประดิ้ษฐ์และ

   การแสด้งผลด้้วิยแผนภาพื่  99410 การจัด้การและการออกแบบ   การเรียนร้้ของเคร่�อง(1)

     ระบบโทรคมุ่นาคมุ่

 - และเลือกอ้ก  2  ชุุดวิิชุา จากกลุ่มวิิชุาใดกลุ่มวิิชุาหน่�ง ต่้อไปน้� 

 1)  กลุ่มวิิชุาวิิทยาการคอมพิวิเต้อร์ประยุกต์้ รหัส 1 

 99415 วิิศึวิกรรมุ่ซ่อฟต์แวิร์  99421 การโปรแกรมุ่เชิงวัิตถ่(1)

 2)  กลุ่มวิิชุาเว็ิบัและโมบัายเทคโนโลย้ รหัส 2 

 99319 การออกแบบส�วินปฏิิสัมุ่พัื่นธ์ิ 99422 การโปรแกรมุ่ประยก่ต์บนอ่ปกรณ์เคล่�อนที�(1)

   บนเว็ิบและโมุ่บาย

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดั้บประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หัมายเหัตุ  (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกวิทยาการ์คอมพิ

วิเตอร์ (96414)

2. สำ�เร็จก�รศึึกษ�อนุปริญญ� หรือประก�ศึนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์

 เทคโนโลยีส�รสนเทศึ เทคโนโลยีก�รสื�อส�ร โทรคมน�คม ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญ�บริห�รธุุรกิจ

 ส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ธุุรกิจ จ�กวิทย�ลัยชุมชน

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์  10131  สังคมุ่มุ่น่ษย์  10151 ไทยศึึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับ 99203  คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

   วิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี   วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์   

 วิิชุาเฉพาะด้าน   8   ชุุดวิิชุา  

 -  บัังคับั   6   ชุุดวิิชุา

 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  99301 เทคโนโลยีการบริการผ�านเว็ิบ  99420 การโปรแกรมุ่เว็ิบ(1)

 96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)  และการประย่กต์  99429 ประสบการณ์วิิชาชีพื่

    99316 การวิิเคราะห์้และออกแบบ  วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์(2)

     ระบบเชิงวัิตถ่
 -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากกลุ่มวิิชุาใดกลุ่มวิิชุาหน่�ง ต่้อไปน้�

 1) กลุ่มวิิชุาวิิทยาการคอมพิวิเต้อร์ประยุกต์้ รหัส 1

 99415 วิิศึวิกรรมุ่ซ่อฟต์แวิร์  99421 การโปรแกรมุ่เชิงวัิตถ่(1)

 2) กลุ่มวิิชุาเว็ิบัและโมบัายเทคโนโลย้ รหัส 2

 99319 การออกแบบส�วินปฏิิสัมุ่พัื่นธ์ิ 99422 การโปรแกรมุ่ประยก่ต์บนอ่ปกรณ์เคล่�อนที�(1)

   บนเว็ิบและโมุ่บาย

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดั้บประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

3. สำ�เร็จก�รศึึกษ�อนุปริญญ� หรือประก�ศึนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ที�ไม่ใช่ส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์

 เทคโนโลยีส�รสนเทศึ เทคโนโลยีก�รสื�อส�ร โทรคมน�คม ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์  10131  สังคมุ่มุ่น่ษย์  10151 ไทยศึึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับ 99203  คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

   วิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี   วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกวิทยาการ์คอมพิ

วิเตอร์ (96414)

 วิิชุาเฉพาะด้าน   11   ชุุดวิิชุา  

 - บัังคับั   9   ชุุดวิิชุา

 96304 การส่�อสารข้อมุ้่ลและระบบ  99301 เทคโนโลยีการบริการผ�านเว็ิบ  99316 การวิิเคราะห์้และออกแบบ

   เคร่อข�ายคอมุ่พิื่วิเตอร์   และการประย่กต์   ระบบเชิงวัิตถ่

 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1) 99314 โครงสร้างข้อมุ้่ลและขั�นตอนวิิธีิ  99420  การโปรแกรมุ่เว็ิบ(1)

 96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1) 99315 สถาปัตยกรรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์  99429 ประสบการณ์วิิชาชีพื่

     และระบบปฏิิบัติการ  วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์(2) 

 - และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากกลุ่มวิิชุาใดกลุ่มวิิชุาหน่�ง ต่้อไปน้�

 1) กลุ่มวิิชุาวิิทยาการคอมพิวิเต้อร์ประยุกต์้ รหัส 1

 99415 วิิศึวิกรรมุ่ซ่อฟต์แวิร์  99421 การโปรแกรมุ่เชิงวัิตถ่(1)

 2) กลุ่มวิิชุาเว็ิบัและโมบัายเทคโนโลย้ รหัส 2

 99319 การออกแบบส�วินปฏิิสัมุ่พัื่นธ์ิ 99422 การโปรแกรมุ่ประยก่ต์บนอ่ปกรณ์เคล่�อนที�(1)

   บนเว็ิบและโมุ่บาย

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดั้บประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หัมายเหัตุ   (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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4. สำ�เร็จก�รศึึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ�งหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส�รสนเทศึ เทคโนโลยี 

 ก�รสื�อส�ร โทรคมน�คม ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151  ไทยศึึกษา       

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 96102 คณิตศึาสตร์และสถิติ 99203 คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

   สำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และ  วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์

   เทคโนโลยี

 วิิชุาเฉพาะด้าน   8   ชุุดวิิชุา  

 -  บัังคับั   6   ชุุดวิิชุา

 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  99301 เทคโนโลยีการบริการผ�านเว็ิบ 99420 การโปรแกรมุ่เว็ิบ(1)

 96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)   และการประย่กต์ 99429 ประสบการณ์วิิชาชีพื่

    99316 การวิิเคราะห์้และออกแบบ   วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์(2)

     ระบบเชิงวัิตถ่ 

 -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากกลุ่มวิิชุาใดกลุ่มวิิชุาหน่�ง ต่้อไปน้�

 1) กลุ่มวิิชุาวิิทยาการคอมพิวิเต้อร์ประยุกต์้ รหัส 1

 99415 วิิศึวิกรรมุ่ซ่อฟต์แวิร์  99421 การโปรแกรมุ่เชิงวัิตถ่(1)

 2) กลุ่มวิิชุาเว็ิบัและโมบัายเทคโนโลย้ รหัส 2

 99319 การออกแบบส�วินปฏิิสัมุ่พัื่นธ์ิ 99422 การโปรแกรมุ่ประยก่ต์บนอ่ปกรณ์เคล่�อนที�(1)

   บนเว็ิบและโมุ่บาย

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกวิทยาการ์คอมพิ

วิเตอร์ (96414)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดั้บประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

5. สำ�เรจ็ก�รศึกึษ�ปริญญ�ชัน้ใดชัน้หนึ�งหรือเทียบเท่�ที�ไมใ่ช่ส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส�รสนเทศึ เทคโนโลยี 

 ก�รสื�อส�ร โทรคมน�คม ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151  ไทยศึึกษา       

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 96102 คณิตศึาสตร์และสถิติ 99203 คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

   สำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และ  วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์

   เทคโนโลยี

 

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
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  วิิชุาเฉพาะด้าน   11   ชุุดวิิชุา  

 - บัังคับั   9   ชุุดวิิชุา

 96304 การส่�อสารข้อมุ้่ลและระบบ  99301 เทคโนโลยีการบริการผ�านเว็ิบ  99316 การวิิเคราะห์้และออกแบบ

   เคร่อข�ายคอมุ่พิื่วิเตอร์   และการประย่กต์   ระบบเชิงวัิตถ่

 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  99314 โครงสร้างข้อมุ้่ลและขั�นตอนวิิธีิ  99420  การโปรแกรมุ่เว็ิบ(1)

 96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)  99315  สถาปัตยกรรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์  99429 ประสบการณ์วิิชาชีพื่

     และระบบปฏิิบัติการ  วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์(2) 

 - และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากกลุ่มวิิชุาใดกลุ่มวิิชุาหน่�ง ต่้อไปน้�

 1) กลุ่มวิิชุาวิิทยาการคอมพิวิเต้อร์ประยุกต์้ รหัส 1

 99415 วิิศึวิกรรมุ่ซ่อฟต์แวิร์  99421 การโปรแกรมุ่เชิงวัิตถ่(1)

 2) กลุ่มวิิชุาเว็ิบัและโมบัายเทคโนโลย้ รหัส 2

 99319 การออกแบบส�วินปฏิิสัมุ่พัื่นธ์ิ 99422 การโปรแกรมุ่ประยก่ต์บนอ่ปกรณ์เคล่�อนที�(1)

   บนเว็ิบและโมุ่บาย

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดั้บประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หัมายเหัตุ   (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกวิทยาการ์ข้อมูล (96424)

โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดข้องหลัักสููตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาวิทยาการคอุมพิวเตอุร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

วิชาเอุกวิทยาการข้อุมูล  รหัส 96424  
1. สำ�เร็จก�รศึึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 21 ชุดวิชา (126 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 10103 ทักษะชีวิิต  10131  สังคมุ่มุ่น่ษย์  10151  ไทยศึึกษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร  10141 วิิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี

   และสิ�งแวิด้ล้อมุ่เพ่ื่�อชีวิิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

 วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับ  99203 คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

   วิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี  วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์ 

 วิิชุาเฉพาะด้าน   13   ชุุดวิิชุา

 96304 การส่�อสารข้อมุ้่ลและระบบ  99205 ห้ลักวิิทยาการข้อมุ้่ลและ  99323 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์

     เคร่อข�ายคอมุ่พิื่วิเตอร์   การแสด้งผลด้้วิยแผนภาพื่   สำาห้รับวิิทยาการข้อมุ้่ล(1)

 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  99314 โครงสร้างข้อมุ้่ลและขั�นตอนวิิธีิ  99423 ข้อมุ้่ลขนาด้ให้ญ�และการประยก่ต์

 96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1) 99315  สถาปัตยกรรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์ 99424 ปัญญาประดิ้ษฐ์และการเรียนร้้

 96415 ระบบธ่ิรกิจอัจฉริยะ  และระบบปฏิิบัติการ   ของเคร่�อง(1)

 99204 สถิติสำาห้รับวิิทยาการข้อมุ้่ล 99322  องค์กรดิ้จิทัลและ 99425 ประสบการณ์วิิชาชีพื่วิิทยาการ

       การบริห้ารจัด้การ  ข้อมุ้่ล(2) 

 

     

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดั้บประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

2. สำ�เร็จก�รศึึกษ�อนุปริญญ� หรือประก�ศึนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์

 เทคโนโลยีส�รสนเทศึ เทคโนโลยีก�รสื�อส�ร โทรคมน�คม ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญ�บริห�รธุุรกิจ

 ส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ธุุรกิจ จ�กวิทย�ลัยชุมชน

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์  10131  สังคมุ่มุ่น่ษย์  10151 ไทยศึึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับ 99203  คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

   วิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี   วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์

หัมายเหัตุ *  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกวิทยาการ์ข้อมูล (96424)

 วิิชุาเฉพาะด้าน   8   ชุุดวิิชุา  

 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  99205 ห้ลักวิิทยาการข้อมุ้่ลและ  99423 ข้อมุ้่ลขนาด้ให้ญ�และการประยก่ต์

 96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)   การแสด้งผลด้้วิยแผนภาพื่  99424  ปัญญาประดิ้ษฐ์และการเรียนร้้

 99204 สถิติสำาห้รับวิิทยาการข้อมุ้่ล  99323 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์   ของเคร่�อง(1)

     สำาห้รับวิิทยาการข้อมุ้่ล(1)  99425 ประสบการณ์วิิชาชีพื่วิิทยาการ

       ข้อมุ้่ล(2)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระด้ับประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

3. สำ�เร็จก�รศึึกษ�อนุปริญญ� หรือประก�ศึนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ที�ไม่ใช่ส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์

 เทคโนโลยีส�รสนเทศึ เทคโนโลยีก�รสื�อส�ร โทรคมน�คม ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์  10131  สังคมุ่มุ่น่ษย์  10151 ไทยศึึกษา

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับ 99203  คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

   วิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี   วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์

 วิิชุาเฉพาะด้าน   11   ชุุดวิิชุา  

 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  99205 ห้ลักวิิทยาการข้อมุ้่ลและ  99323 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์

 96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)   การแสด้งผลด้้วิยแผนภาพื่   สำาห้รับวิิทยาการข้อมุ้่ล(1)

 96415 ระบบธ่ิรกิจอัจฉริยะ  99314 โครงสร้างข้อมุ้่ลและขั�นตอนวิิธีิ  99423 ข้อมุ้่ลขนาด้ให้ญ�และการประยก่ต์

 99204 สถิติสำาห้รับวิิทยาการข้อมุ้่ล  99315 สถาปัตยกรรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์  99424 ปัญญาประดิ้ษฐ์และการเรียนร้้

     และระบบปฏิิบัติการ   ของเคร่�อง(1)

      99425 ประสบการณ์วิิชาชีพื่วิิทยาการ

       ข้อมุ้่ล(2) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระด้ับประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หัมายเหัตุ   (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกวิทยาการ์ข้อมูล (96424)

4. สำ�เร็จก�รศึึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ�งหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส�รสนเทศึ เทคโนโลยี 

 ก�รสื�อส�ร โทรคมน�คม ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151  ไทยศึึกษา       

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 96102 คณิตศึาสตร์และสถิติ 99203 คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

   สำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และ  วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์

   เทคโนโลยี

 วิิชุาเฉพาะด้าน   8   ชุุดวิิชุา  

 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  99205 ห้ลักวิิทยาการข้อมุ้่ลและ  99423 ข้อมุ้่ลขนาด้ให้ญ�และการประยก่ต์

 96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)   การแสด้งผลด้้วิยแผนภาพื่  99424  ปัญญาประดิ้ษฐ์และการเรียนร้้

 99204 สถิติสำาห้รับวิิทยาการข้อมุ้่ล  99323 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์   ของเคร่�อง(1)

     สำาห้รับวิิทยาการข้อมุ้่ล(1)  99425 ประสบการณ์วิิชาชีพื่วิิทยาการ

       ข้อมุ้่ล(2)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระด้ับประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 
มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

5. สำ�เรจ็ก�รศึกึษ�ปริญญ�ชัน้ใดชัน้หนึ�งหรือเทียบเท่�ที�ไมใ่ช่ส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส�รสนเทศึ เทคโนโลยี

 ก�รสื�อส�ร โทรคมน�คม ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151  ไทยศึึกษา       

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 96102 คณิตศึาสตร์และสถิติ 99203 คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

   สำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และ  วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์

   เทคโนโลยี

 วิิชุาเฉพาะด้าน   11   ชุุดวิิชุา  

 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  99205 ห้ลักวิิทยาการข้อมุ้่ลและ  99323 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์

 96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)   การแสด้งผลด้้วิยแผนภาพื่   สำาห้รับวิิทยาการข้อมุ้่ล(1)

 96415 ระบบธ่ิรกิจอัจฉริยะ  99314 โครงสร้างข้อมุ้่ลและขั�นตอนวิิธีิ  99423 ข้อมุ้่ลขนาด้ให้ญ�และการประยก่ต์

 99204 สถิติสำาห้รับวิิทยาการข้อมุ้่ล  99315 สถาปัตยกรรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์  99424 ปัญญาประดิ้ษฐ์และการเรียนร้้

     และระบบปฏิิบัติการ   ของเคร่�อง(1)

      99425 ประสบการณ์วิิชาชีพื่วิิทยาการ

       ข้อมุ้่ล(2) 

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกวิทยาการ์ข้อมูล (96424)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดั้บประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา
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โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดข้องหลัักสููตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาวิทยาการคอุมพิวเตอุร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

วิชาเอุกเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อุสาร  รหัส 96434  
1. สำ�เร็จก�รศึึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 21 ชุดวิชา (126 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 10103 ทักษะชีวิิต  10131  สังคมุ่มุ่น่ษย์  10151  ไทยศึึกษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร  10141 วิิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี

   และสิ�งแวิด้ล้อมุ่เพ่ื่�อชีวิิต    

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

 วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับ  99203 คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

   วิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี  วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์ 

 วิิชุาเฉพาะด้าน   13   ชุุดวิิชุา

 - บัังคับั   7   ชุุดวิิชุา

 96304 การส่�อสารข้อมุ้่ลและระบบ 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  99315 สถาปัตยกรรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์

     เคร่อข�ายคอมุ่พิื่วิเตอร์  96414  การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)   และระบบปฏิิบัติการ

 96407 การพัื่ฒินาระบบสารสนเทศึ 99202 การวิิเคราะห์้ข้อมุ้่ล  99409 ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

         สารสนเทศึและการส่�อสาร(2) 

 - และเลือก  2  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้� 

 96411 ระบบสารสนเทศึและ 99201 วิิทยาศึาสตร์สำาห้รับเทคโนโลยี  99321 การประยก่ต์เทคโนโลยสีารสนเทศึ

   การจัด้การควิามุ่ร้้   สารสนเทศึและการส่�อสาร   และการส่�อสารสำาห้รับผ้้ส้งอาย่

 96412 การบริห้ารโครงการ  99301 เทคโนโลยีการบริการผ�านเว็ิบ  99402 การจัด้การควิามุ่มัุ่�นคงปลอด้ภัย

   ด้้านเทคโนโลยีสารสนเทศึ  และการประย่กต์   ในระบบคอมุ่พิื่วิเตอร์

    99314 โครงสร้างข้อมุ้่ลและขั�นตอนวิิธีิ  99414 เทคโนโลยีมัุ่ลติมีุ่เดี้ย

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ (96434) 

 - และเลือกอ้ก  4  ชุุดวิิชุา จากกลุ่มวิิชุาใดกลุ่มวิิชุาหน่�ง ต่้อไปน้� 

 1)  กลุ่มวิิชุาเทคโนโลย้การสื�อสาร รหัส 1

 99313 การส่�อสารไร้สายและเคร่อข�าย  99410 การจัด้การและการออกแบบ  99412 ห้ลักการและการบริห้ารเคร่อข�าย(1)

     ระบบโทรคมุ่นาคมุ่  99419 ควิามุ่มัุ่�นคงปลอด้ภัยไซ่เบอร์

 2)  กลุ่มวิิชุาเทคโนโลย้สารสนเทศธุุรกิจ รหัส 2 

 96404 การตรวิจสอบระบบงาน  96415 ระบบธ่ิรกิจอัจฉริยะ  99322 องค์กรดิ้จิทัลและการบริห้ารจัด้การ

   คอมุ่พิื่วิเตอร์และการควิบค่มุ่  99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัุ่ติ

   ภายใน   และพื่าณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(1)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดั้บประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

2. สำ�เร็จก�รศึึกษ�อนุปริญญ� หรือประก�ศึนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์

 เทคโนโลยีส�รสนเทศึ เทคโนโลยีก�รสื�อส�ร โทรคมน�คม ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญ�บริห�รธุุรกิจ

 ส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ธุุรกิจ จ�กวิทย�ลัยชุมชน

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้
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รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์  10131  สังคมุ่มุ่น่ษย์  10151 ไทยศึึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับ 99203  คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

   วิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี   วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์   

 วิิชุาเฉพาะด้าน   8   ชุุดวิิชุา  

 - บัังคับั   4   ชุุดวิิชุา

 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)  99409 ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

    99202 การวิิเคราะห์้ข้อมุ้่ล   สารสนเทศึและการส่�อสาร(2) 

 - และเลือก   4   ชุุดวิิชุา จากกลุ่มวิิชุาใดกลุ่มวิิชุาหน่�ง ต่้อไปน้�

 1) กลุ่มวิิชุาเทคโนโลย้การสื�อสาร รหัส 1

 99313 การส่�อสารไร้สายและเคร่อข�าย  99410 การจัด้การและการออกแบบ  99412 ห้ลักการและการบริห้ารเคร่อข�าย(1)

     ระบบโทรคมุ่นาคมุ่  99419 ควิามุ่มัุ่�นคงปลอด้ภัยไซ่เบอร์

   2) กลุ่มวิิชุาเทคโนโลย้สารสนเทศธุุรกิจ รหัส 2

 96404 การตรวิจสอบระบบงาน  96415 ระบบธ่ิรกิจอัจฉริยะ  99322 องค์กรดิ้จิทัลและการบริห้ารจัด้การ

   คอมุ่พิื่วิเตอร์และการควิบค่มุ่  99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัุ่ติ

   ภายใน   และพื่าณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(1)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระด้ับประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ (96434) 

3. สำ�เร็จก�รศึึกษ�อนุปริญญ� หรือประก�ศึนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ที�ไม่ใช่ส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์

 เทคโนโลยีส�รสนเทศึ เทคโนโลยีก�รสื�อส�ร โทรคมน�คม ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธิรรมุ่มุ่น่ษย์  10131  สังคมุ่มุ่น่ษย์  10151 ไทยศึึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 96102 คณิตศึาสตร์และสถิติสำาห้รับ 99203  คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

   วิิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี   วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์

 วิิชุาเฉพาะด้าน   11   ชุุดวิิชุา  

 - บัังคับั   7   ชุุดวิิชุา

 96304 การส่�อสารข้อมุ้่ลและระบบ 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  99315 สถาปัตยกรรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์

     เคร่อข�ายคอมุ่พิื่วิเตอร์  96414  การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)   และระบบปฏิิบัติการ

 96407 การพัื่ฒินาระบบสารสนเทศึ 99202 การวิิเคราะห์้ข้อมุ้่ล  99409 ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

         สารสนเทศึและการส่�อสาร(2) 

 - และเลือก   4  ชุุดวิิชุา จากกลุ่มวิิชุาใดกลุ่มวิิชุาหน่�ง ต่้อไปน้�

 1) กลุ่มวิิชุาเทคโนโลย้การสื�อสาร รหัส 1

 99313 การส่�อสารไร้สายและเคร่อข�าย  99410 การจัด้การและการออกแบบ  99412 ห้ลักการและการบริห้ารเคร่อข�าย(1)

     ระบบโทรคมุ่นาคมุ่  99419 ควิามุ่มัุ่�นคงปลอด้ภัยไซ่เบอร์
 2) กลุ่มวิิชุาเทคโนโลย้สารสนเทศธุุรกิจ รหัส 2

 96404 การตรวิจสอบระบบงาน  96415 ระบบธ่ิรกิจอัจฉริยะ  99322 องค์กรดิ้จิทัลและการบริห้ารจัด้การ

   คอมุ่พิื่วิเตอร์และการควิบค่มุ่  99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัุ่ติ

   ภายใน   และพื่าณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(1)

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระด้ับประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

4. สำ�เร็จก�รศึึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ�งหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส�รสนเทศึ เทคโนโลยี 

 ก�รสื�อส�ร โทรคมน�คม ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151  ไทยศึึกษา       

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 96102 คณิตศึาสตร์และสถิติ 99203 คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

   สำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และ  วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์

   เทคโนโลยี

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ (96434) 

 วิิชุาเฉพาะด้าน   8   ชุุดวิิชุา  

 - บัังคับั   4   ชุุดวิิชุา

 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)  99409 ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

    99202 การวิิเคราะห์้ข้อมุ้่ล   สารสนเทศึและการส่�อสาร(2) 

 - และเลือก   4   ชุุดวิิชุา จากกลุ่มวิิชุาใดกลุ่มวิิชุาหน่�ง ต่้อไปน้�

 1) กลุ่มวิิชุาเทคโนโลย้การสื�อสาร รหัส 1

 99313 การส่�อสารไร้สายและเคร่อข�าย  99410 การจัด้การและการออกแบบ  99412 ห้ลักการและการบริห้ารเคร่อข�าย(1)

     ระบบโทรคมุ่นาคมุ่  99419 ควิามุ่มัุ่�นคงปลอด้ภัยไซ่เบอร์

  2)  กลุ่มวิิชุาเทคโนโลย้สารสนเทศธุุรกิจ รหัส 2

 96404 การตรวิจสอบระบบงาน  96415 ระบบธ่ิรกิจอัจฉริยะ  99322 องค์กรดิ้จิทัลและการบริห้ารจัด้การ

   คอมุ่พิื่วิเตอร์และการควิบค่มุ่  99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัุ่ติ

   ภายใน   และพื่าณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(1)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระด้ับประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หัมายเหัตุ   (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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5. สำ�เรจ็ก�รศึกึษ�ปริญญ�ชัน้ใดชัน้หนึ�งหรอืเทยีบเท�่ที�ไมใ่ช่ส�ข�วิช�คอมพวิเตอร ์เทคโนโลยีส�รสนเทศึ เทคโนโลยี 

 ก�รสื�อส�ร โทรคมน�คม ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป* 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10151  ไทยศึึกษา       

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 96102 คณิตศึาสตร์และสถิติ 99203 คณิตศึาสตร์สำาห้รับ

   สำาห้รับวิิทยาศึาสตร์และ  วิิทยาการคอมุ่พิื่วิเตอร์

   เทคโนโลยี

 วิิชุาเฉพาะด้าน   11   ชุุดวิิชุา  

 - บัังคับั   7   ชุุดวิิชุา

 96304 การส่�อสารข้อมุ้่ลและระบบ 96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  99315 สถาปัตยกรรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์

     เคร่อข�ายคอมุ่พิื่วิเตอร์  96414  การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)   และระบบปฏิิบัติการ

 96407 การพัื่ฒินาระบบสารสนเทศึ 99202 การวิิเคราะห์้ข้อมุ้่ล  99409 ประสบการณ์วิิชาชีพื่เทคโนโลยี

         สารสนเทศึและการส่�อสาร(2) 

 - และเลือก   4  ชุุดวิิชุา จากกลุ่มวิิชุาใดกลุ่มวิิชุาหน่�ง ต่้อไปน้�

 1) กลุ่มวิิชุาเทคโนโลย้การสื�อสาร รหัส 1

 99313 การส่�อสารไร้สายและเคร่อข�าย  99410 การจัด้การและการออกแบบ  99412 ห้ลักการและการบริห้ารเคร่อข�าย(1)

     ระบบโทรคมุ่นาคมุ่  99419 ควิามุ่มัุ่�นคงปลอด้ภัยไซ่เบอร์

    2) กลุ่มวิิชุาเทคโนโลย้สารสนเทศธุุรกิจ รหัส 2

 96404 การตรวิจสอบระบบงาน  96415 ระบบธ่ิรกิจอัจฉริยะ  99322 องค์กรดิ้จิทัลและการบริห้ารจัด้การ

   คอมุ่พิื่วิเตอร์และการควิบค่มุ่  99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัุ่ติ

   ภายใน   และพื่าณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(1)

หัมายเหัตุ   * หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมุ่บ้รณ์แบบ ศึึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิิบัติในวัินและสถานที�ที�มุ่ห้าวิิทยาลัยกำาห้นด้

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�นักศึึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา ก�อนจบการศึึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
วิชาเอกเทคโนโลยีสาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์ (96434) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

สามุ่ารถเล่อกศึึกษาได้้จากช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาต�าง ๆ ที�เปิด้สอนตามุ่โครงการสัมุ่ฤทธิิบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระด้ับประกาศึนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่ลักษณะดั้งต�อไปนี�

(1) ช่ด้วิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของท่กสาขาวิิชา

(2) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าซ่ำ�าซ้่อนกับช่ด้วิิชาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่การกำาห้นด้ค่ณสมุ่บัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโด้ยเฉพื่าะ

(4) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีุ่มุ่ติอน่มัุ่ติไมุ่�ให้้เป็นช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

(5) ช่ด้วิิชาห้ร่อรายวิิชาที�มีุ่เน่�อห้าและมีุ่การทำากิจกรรมุ่ภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามุ่ที�สภาวิิชาชีพื่ห้ร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาห้นด้
โปรด้ศึึกษารายละเอียด้จากเอกสารห้ลักส้ตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที�มุ่ห้าวิิทยาลัยจัด้ส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึึกษาของ 

มุ่ห้าวิิทยาลัยห้ร่อที�เว็ิบไซ่ต์ของมุ่ห้าวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิด้สอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัุ่ครเข้าศึึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ด้วิิชาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ด้วิิชาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้วิ ผ้้สมัุ่ครต้องมีผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษตามุ่มุ่าตรฐานระดั้บอ่ด้มุ่ศึึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวันท่ีย่ืนผลการทดสอบมุ่าแสด้งก�อนสำาเร็จการศึึกษา ซึ่�งนักศึึกษาสามุ่ารถย่�นผลการทด้สอบควิามุ่ร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกำาลังศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา



496 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ปร
ะก

าศ
นีย

บัต
รเ

ทค
โน

โล
ยีผ

ลิต
ภัณ

ฑ
์แล

ะบ
รร

จุภ
ัณ

ฑ
์ (

96
11

1)
สา

ขา
วิช

าว
ิทย

าศ
าส

ตร
์แล

ะเ
ทค

โน
โล

ยี 
(9

6)

คุณสมบััติขอุงผูู้�สมัคร์
หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภััณฑ์และบรรจุัภััณฑ์  รหัส 96111 

ชื�อุปร์ะกาศนียบััตร์ ชื�อุย่อุ
ประกาศึนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจ่ภัณฑ์ ป. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจ่ภัณฑ์)
Certificate in Product and Packaging Technology Cert. in Product and Packaging Technology

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอุก คุณสมบััติขอุงผูู้�สมัคร์

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี 

ร์หััส 96

ปร์ะกาศนียบััตร์เทคโนโลยีผู้ลิตภัณฑิ์

และบัร์ร์จุภัณฑิ์ 

ร์หััส 96111  

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. สำาเร็จการศึึกษามัุ่ธิยมุ่ศึึกษาตอนต้น (มุ่.3) ห้ร่อเทียบเท�า  

 ตามุ่ที�กระทรวิงศึึกษาธิิการรับรอง และประกอบอาชีพื่มุ่าแล้วิ 

 ไม่น้อยกว่า 5 ปี ห้ลังสำาเร็จการศึึกษา นับถึงวัินเปิด้ภาคการศึึกษา 

 ที�สมัุ่คร หัร์ือุ

2. สำาเร็จการศึึกษามัุ่ธิยมุ่ศึึกษาตอนต้น (มุ่.3) ห้ร่อเทียบเท�า

 ตามุ่ที�กระทรวิงศึึกษาธิิการรับรอง โด้ยมีอายุไม่ตำ่ากว่า 25 ปี 

 บริบูรณ์ นับถึงวัินเปิด้ภาคการศึึกษาที�สมัุ่คร หัร์ือุ

3.  สำาเร็จการศึึกษามัุ่ธิยมุ่ศึึกษาตอนปลาย (มุ่.6) ห้ร่อเทียบเท�า  

 ห้ร่อประกาศึนียบัตรวิิชาชีพื่ (ปวิช.) ห้ร่อเทียบเท�า

 ตามุ่ที�กระทรวิงศึึกษาธิิการรับรอง หัร์ือุ

4. สำาเร็จการศึึกษาประกาศึนียบัตรวิิชาชีพื่ชั�นส้ง (ปวิส.) ท่กสาขาวิิชา

 ห้ร่อเทียบเท�า ห้ร่ออน่ปริญญาห้ร่อเทียบเท�า จากสถาบันการศึึกษา 

 ที�สภามุ่ห้าวิิทยาลัยรับรอง หัร์ือุ

5.  สำาเร็จการศึึกษาปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ห้ร่อส้งกวิ�า จากสถาบัน 

 การศึึกษาที�สภามุ่ห้าวิิทยาลัยรับรอง

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 497

สมัครภาคต้น    ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 505

สมัครภาคปลาย   ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 512
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ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณ
ฑ

์และบรรจุภัณ
ฑ

์ (96111)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)

โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดข้องหลัักสููตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภััณฑ์และบรรจุัภััณฑ์  รหัส 96111

โครงสูร้างหลัักสููตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 1 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

 97316 เทคโนโลยีการออกแบบ  97318 การออกแบบทางการพิื่มุ่พ์ื่ 97431 เทคโนโลยีการแปรร้ป

   ผลิตภัณฑ์และกระบวิน  และบรรจ่ภัณฑ์(1)  บรรจ่ภัณฑ์(1)

   การผลิตในอ่ตสาห้กรรมุ่(1)

 -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�       

 97103 ควิามุ่ร้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับบรรจ่ภัณฑ์ 97218 การจัด้การด้ำาเนินงานและ 97419 การจัด้การค่ณภาพื่และ

 97214 วัิสด่้ทางการพิื่มุ่พ์ื่และบรรจ่ภัณฑ์  การเป็นผ้้ประกอบการ  มุ่าตรฐานอ่ตสาห้กรรมุ่

    97219 วัิสด่้อ่ตสาห้กรรมุ่และ 97420 การจัด้การโลจิสติกส์และ

     กรรมุ่วิิธีิการผลิต(2)  โซ่�อ่ปทานสำาห้รับอ่ตสาห้กรรมุ่ 

    

    

        
หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ด้วิิชาที�มีุ่การฝึกปฏิิบัติเสริมุ่ทักษะ

 (2) เป็นช่ด้วิิชาที�มีุ่การเก็บคะแนนจากการทำากิจกรรมุ่ในระบบ e-Learning
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คุณสูมบัติข้องผู้สูมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอุมพิวเตอุร์  รหัส 96311 

ชื�อุปร์ะกาศนียบััตร์ ชื�อุย่อุ
ประกาศึนียบัตรการโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์ ป. การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์
Certificate in Computer Programming Cert. in Computer Programming

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่านั�น)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอุก คุณสมบััติขอุงผูู้�สมัคร์

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี 

ร์หััส 96

ปร์ะกาศนียบััตร์การ์โปร์แกร์มคอุมพิิวิเตอุร์์

ร์หััส 96311

เปิดสอน 2 กลุ่มวิชา* ดังนี�

1. กลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ัวไป

 รหัส 1

2. กลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนอุปกรณ์

 เคล่ือนท่ี รหัส 2

ต้องส�ำเร็จกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำใดวุฒิกำรศึกษำหนึ่ง ดังนี้

1. สำาเร็จการศึึกษามัุ่ธิยมุ่ศึึกษาตอนปลาย (มุ่.6) ห้ร่อเทียบเท�า  

 ห้ร่อประกาศึนียบัตรวิิชาชีพื่ (ปวิช.) ห้ร่อเทียบเท�า ตามุ่ที�กระทรวิง 

 ศึึกษาธิิการรับรอง หัร์ือุ

2. สำาเร็จการศึึกษาประกาศึนียบัตรวิิชาชีพื่ชั�นส้ง (ปวิส.) ห้ร่อเทียบเท�า 

  ห้ร่ออน่ปริญญาห้ร่อเทียบเท�า จากสถาบันการศึึกษาที�กระทรวิง 

 ศึึกษาธิิการรับรอง หัร์ือุ

3.  สำาเร็จการศึึกษาปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ห้ร่อส้งกวิ�า

 จากสถาบันการศึึกษาที�สภามุ่ห้าวิิทยาลัยรับรอง

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หน้า 499

ศึกษาโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน หน้า 505

*ผู้สมัครต้องกรอกช่ือและรหัสกลุ่มวิชา

ท่ีต้องการศึกษาลงในใบสมัครฯ (มสธ.1)

ข้อ 19.3 และข้อ 19.4 ให้ครบถ้ึวน

มิฉะนั�นการสมัครของท่านจะไม่สมบูรณ์



499ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพ

ิวเตอร์ (96311)

โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดข้องหลัักสููตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอุมพิวเตอุร์  รหัส 96311 (เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านัั�นั)

โครงสูร้างหลัักสููตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึึกษาตามุ่โครงสร้างห้ลักส้ตร 1 ปี)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

1) กลุ่มวิิชุาการโปรแกรมคอมพิวิเต้อร์ทั�วิไป  รหัส 1

- บัังคับั   4   ชุุดวิิชุา

96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  99420 การโปรแกรมุ่เว็ิบ(1) 99421 การโปรแกรมเชิงวัิตถุ(1)

96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์ (1) 

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�

96407 การพัื่ฒินาระบบสารสนเทศึ 99316 การวิิเคราะห์้และการออกแบบ 

ระบบเชิงวัิตถ่

2) กลุ่มวิิชุาการโปรแกรมคอมพิวิเต้อร์บันอุปกรณ์์เคลื�อนท้�  รหัส 2

- บัังคับั   4   ชุุดวิิชุา

96408 การจัด้การระบบฐานข้อมุ้่ล(1)  99420 การโปรแกรมุ่เว็ิบ(1) 99422 การโปรแกรมุ่ประยก่ต์

96414 การโปรแกรมุ่คอมุ่พิื่วิเตอร์(1)  บนอ่ปกรณ์เคล่�อนที�(1) 

- และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่้อไปน้�

96407 การพัื่ฒินาระบบสารสนเทศึ 99316 การวิิเคราะห์้และการออกแบบ 99319 การออกแบบส�วินปฏิิสัมุ่พัื่นธ์ิ

ระบบเชิงวัิตถ่  บนเว็ิบและโมุ่บาย

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ด้วิิชาที�มีุ่การฝึกปฏิิบัติเสริมุ่ทักษะ 
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