
                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก  : สารสนเทศสํานักงาน

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

5 ชุดวิชา ( 30 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา ( 84 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )
20 ชุดวิชา ( 120  หนวยกิต )

5 ชุดวิชา

10103

10141

10151

10111

10161

10162

10131

10152

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา

10202

13201

13202

13203

13401

13413

10172

11304

11305

13314

13321

13323

13421

13422

13423

13411

13414

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือในระดับ

ที่สูงกวาปริญญาตรี

พฤติกรรมองคการและการจัดการการตลาด

ระบบสารสนเทศสํานักงาน

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศทองถิ่น

ภาษาอังกฤษสําหรับผูใชคอมพิวเตอร

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 6 ชุดวิชา

การจัดการองคการสารสนเทศ

การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

การจัดการการเงินและการจัดการการดําเนินงาน

ไทยกับสังคมโลก

   วิชาแกน บังคับ 6 ชุดวิชา

การอานภาษาไทย

สารสนเทศศาสตรเบื้องตน

การจัดการงานสํานักงาน

การวิจัยเบื้องตนทางสารสนเทศศาสตร

ประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร *

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

การอานภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสําหรับเจาหนาที่สํานักงาน

ไทยศึกษา

 : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร)

   B.A. (Information Science)

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร

   Bachelor of Arts Program in Information Science

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร)

   Bachelor of Arts (Information Science)

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

    บังคับ 3 ชุดวิชา

ทักษะชีวิต

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

 : สําเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช. หรือเทียบเทา

การสื่อสารในงานสารสนเทศ

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุมวิชาๆ ละ 1 ชุดวิชาตอไปนี้
     กลุมวิชาภาษา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

     กลุมวิชาสังคมศาสตร

สังคมมนุษย



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก  : สารสนเทศสํานักงาน

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

4 ชุดวิชา ( 24 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

15 ชุดวิชา ( 90  หนวยกิต )

4 ชุดวิชา

10121

10141

10151

10111

10161

10162

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา

13201

13202

13401

13413

10172

11304

11305

13321

13323

13421

13423

13314

13422

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ * เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

ภาษาอังกฤษสําหรับเจาหนาที่สํานักงาน

ภาษาอังกฤษสําหรับผูใชคอมพิวเตอร

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 4 ชุดวิชา

การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

การจัดการการเงินและการจัดการการดําเนินงาน

การจัดการงานสํานักงาน

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือในระดับ

ที่สูงกวาปริญญาตรี

ระบบสารสนเทศสํานักงาน

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

การจัดการองคการสารสนเทศ

พฤติกรรมองคการและการจัดการการตลาด

การอานภาษาอังกฤษ

ไทยศึกษา

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

   วิชาแกน บังคับ 4 ชุดวิชา

สารสนเทศศาสตรเบื้องตน

การสื่อสารในงานสารสนเทศ

ประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร *

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

    บังคับ 3 ชุดวิชา

อารยธรรมมนุษย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

   Bachelor of Arts (Information Science)

 : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร)

   B.A. (Information Science)

 : สําเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร

   Bachelor of Arts Program in Information Science

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร)



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก  : สารสนเทศสํานักงาน

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

4 ชุดวิชา ( 24 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

15 ชุดวิชา ( 90  หนวยกิต )

4 ชุดวิชา

10121

10131

10151

10111

10161

10162

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา

13201

13202

13401

13413

10172

11304

11305

13321

13323

13421

13423

13314

13422

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

พฤติกรรมองคการและการจัดการการตลาด

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลักสูตร

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือในระดับ

ที่สูงกวาปริญญาตรี

การจัดการการเงินและการจัดการการดําเนินงาน

การจัดการงานสํานักงาน

ระบบสารสนเทศสํานักงาน

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

การจัดการองคการสารสนเทศ

การอานภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสําหรับเจาหนาที่สํานักงาน

ภาษาอังกฤษสําหรับผูใชคอมพิวเตอร

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 4 ชุดวิชา

การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

สารสนเทศศาสตรเบื้องตน

การสื่อสารในงานสารสนเทศ

ประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร *

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

   วิชาแกน บังคับ 4 ชุดวิชา

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

    บังคับ 3 ชุดวิชา

อารยธรรมมนุษย

สังคมมนุษย

ไทยศึกษา

   Bachelor of Arts (Information Science)

 : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร)

   B.A. (Information Science)

 : สําเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร

   Bachelor of Arts Program in Information Science

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร)



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก  : สารสนเทศสํานักงาน

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

14 ชุดวิชา ( 84  หนวยกิต )

ก. หมวดวชาศกษา

ทั่วไป
3 ชุดวิชา

10121

10141

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา

13201

13202

13401

13413

10172

11304

11305

13321

13323

13421

13423

13314

13422

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

การอานภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสําหรับเจาหนาที่สํานักงาน

ภาษาอังกฤษสําหรับผูใชคอมพิวเตอร

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 4 ชุดวิชา

   วิชาแกน บังคับ 4 ชุดวิชา

สารสนเทศศาสตรเบื้องตน

การสื่อสารในงานสารสนเทศ

ประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร *

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือในระดับ

ที่สูงกวาปริญญาตรี

การจัดการองคการสารสนเทศ

พฤติกรรมองคการและการจัดการการตลาด

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

การจัดการการเงินและการจัดการการดําเนินงาน

การจัดการงานสํานักงาน

ระบบสารสนเทศสํานักงาน

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

อารยธรรมมนุษย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

   Bachelor of Arts (Information Science)

 : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร)

   B.A. (Information Science)

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมทองเที่ยว ศิลปกรรม

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร

   Bachelor of Arts Program in Information Science

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลักสูตร

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก  : สารสนเทศสํานักงาน

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

14 ชุดวิชา ( 84  หนวยกิต )

3 ชุดวิชา

10121

10131

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา

13201

13202

13401

13413

10172

11304

11305

13321

13323

13421

13423

13314

13422

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ * เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือในระดับ

ที่สูงกวาปริญญาตรี

การจัดการงานสํานักงาน

ระบบสารสนเทศสํานักงาน

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

การจัดการองคการสารสนเทศ

พฤติกรรมองคการและการจัดการการตลาด

ภาษาอังกฤษสําหรับเจาหนาที่สํานักงาน

ภาษาอังกฤษสําหรับผูใชคอมพิวเตอร

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 4 ชุดวิชา

การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

การจัดการการเงินและการจัดการการดําเนินงาน

การสื่อสารในงานสารสนเทศ

ประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร *

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

การอานภาษาอังกฤษ

อารยธรรมมนุษย

สังคมมนุษย

ไทยศึกษา

   วิชาแกน บังคับ 4 ชุดวิชา

สารสนเทศศาสตรเบื้องตน

   B.A. (Information Science)

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศ

   และการสื่อสาร

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร

   Bachelor of Arts Program in Information Science

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร)

   Bachelor of Arts (Information Science)

 : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร)

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก  : สารสนเทศสํานักงาน

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

12 ชุดวิชา ( 72  หนวยกิต )

1 ชุดวิชา

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา

13201

13202

13401

13413

10172

11304

11305

13321

13323

13421

13423

13314

13422

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ * เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือในระดับ

ที่สูงกวาปริญญาตรี

การจัดการงานสํานักงาน

ระบบสารสนเทศสํานักงาน

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

การจัดการองคการสารสนเทศ

พฤติกรรมองคการและการจัดการการตลาด

ภาษาอังกฤษสําหรับเจาหนาที่สํานักงาน

ภาษาอังกฤษสําหรับผูใชคอมพิวเตอร

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 4 ชุดวิชา

การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

การจัดการการเงินและการจัดการการดําเนินงาน

การสื่อสารในงานสารสนเทศ

ประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร *

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

การอานภาษาอังกฤษ

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

ไทยศึกษา

   วิชาแกน บังคับ 4 ชุดวิชา

สารสนเทศศาสตรเบื้องตน

   Bachelor of Arts (Information Science)

 : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร)

   B.A. (Information Science)

 : สําเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเทา

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร

   Bachelor of Arts Program in Information Science

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร)
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