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 ระดบัปรญิญาตร ี

 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ   แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร ์  

 (วชิาเอกสารสนเทศส านกังาน) 
  

 1. ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่ มโีครงสรา้งและรายละเอยีด
ของหลกัสูตรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 5 30  
 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 12 72  
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   20 120  

      
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 
  บงัคบั 3 ชดุวชิา  

  10103 ทกัษะชวีติ 
  10141 วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

  เลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้  
  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร   
  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้  

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10131 สงัคมมนุษย ์
  10152 ไทยกับสงัคมโลก 

 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา (12 หนว่ยกติ) 
  บงัคบั 1 ชดุวชิา  

  10202 การอา่นภาษาไทย  
  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้  

  11304 ภาษาองักฤษส าหรับเจา้หนา้ทีส่ านักงาน 

  11305 ภาษาองักฤษส าหรับผูใ้ชค้อมพวิเตอร ์
  22222 การอา่นภาษาองักฤษ* 

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา (72 หนว่ยกติ) 
  บงัคบั 9 ชดุวชิา  

  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้  

  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 
  13203 การวจิัยเบือ้งตน้ทางสารสนเทศศาสตร์  

  13321 การเขยีนเพือ่การสือ่สารธรุกจิ 
  13323 การจัดการการเงนิและการจัดการการด าเนนิงาน 

  13401 ประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศาสตร*์* 

  13421 การจัดการงานส านักงาน 
  13422 พฤตกิรรมองคก์ารและการจัดการการตลาด 

  13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน 
  เลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้  
  30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการบรหิาร 
  32326 การจัดการเชงิกลยุทธแ์ละการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้  
  13413 เทคโนโลยสีารสนเทศเบือ้งตน้ 
  32325 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและการจัดการความรู ้

  96305 เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานธุรกจิดา้นพาณชิยกรรม 
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสร ี
   
 หมายเหต ุ * ตัง้แตปี่การศกึษา 2556 เปลีย่นรหสัชดุวชิาจากเดมิ “22222 การอา่นภาษาองักฤษ” เป็น “10172 การอา่นภาษาองักฤษ” 

  ** ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศาสตรเ์ป็นชดวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ยและเหลอื 3 ชดุวชิา 
กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

 
 



2 
 

 ระดบัปรญิญาตร ี

 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ   แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร ์  

 (วชิาเอกสารสนเทศส านกังาน) 
   

 2. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอื เทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญาช ัน้ใดช ัน้หนึง่ มโีครงสรา้งและ

รายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้
 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 8 48  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   12 72  

      
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา (12 หนว่ยกติ) 

  บงัคบั 1 ชดุวชิา  
  10202 การอา่นภาษาไทย 

  และเลอืก 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้  

  11304 ภาษาองักฤษส าหรับเจา้หนา้ทีส่ านักงาน 
  11305 ภาษาองักฤษส าหรับผูใ้ชค้อมพวิเตอร ์

  22222 การอา่นภาษาองักฤษ* 
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 8 ชุดวชิา (48 หนว่ยกติ) 

  บงัคบั 5 ชดุวชิา  
  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้  

  13323 การจัดการการเงนิและการจัดการการด าเนนิงาน 

  13401 ประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศาสตร*์* 
  13421 การจัดการงานส านักงาน 

  13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน 
  เลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 
  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

  13321 การเขยีนเพือ่การสือ่สารธรุกจิ 
  13422 พฤตกิรรมองคก์ารและการจัดการการตลาด 

  เลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 
  30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการบรหิาร 

  32326 การจัดการเชงิกลยุทธแ์ละการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 
  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 
  13413 เทคโนโลยสีารสนเทศเบือ้งตน้ 

  32325 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและการจัดการความรู ้
  96305 เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานธุรกจิดา้นพาณชิยกรรม 

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสร ี

   
 หมายเหต ุ * ตัง้แตปี่การศกึษา 2556 เปลีย่นรหสัชดุวชิาจากเดมิ “22222 การอา่นภาษาองักฤษ” เป็น “10172 การอา่นภาษาองักฤษ” 
  ** ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศาสตรเ์ป็นชดวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ยและเหลอื 3 ชดุวชิา 

กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 
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