
                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก  : สารสนเทศทั่วไป
คุณสมบัตผู้ิสมัคร
โครงสร้างของหลกัสตูร

5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา ( 84 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

20 ชุดวชิา ( 120  หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา

10103
10141
10151

10111
10161
10162

10131
10152

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา

10202
13201
13202
13203
13401
13413

10172
11304
11305

13311
13312
13313
13314
13412
13423

13411
13414

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ทักษะชวีติ
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ
ไทยศึกษา

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาๆ ละ 1 ชุดวชิาตอ่ไปน้ี

 : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)
   B.A. (Information Science)

 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

   วชิาแกน บังคับ 6 ชุดวชิา

สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร

สังคมมนุษย์
ไทยกบัสังคมโลก

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์

     กลุ่มวชิาภาษา
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

   Bachelor of Arts Program in Information Science
 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
   Bachelor of Arts (Information Science)

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

    บังคับ 3 ชุดวชิา

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ระบบสารสนเทศส านักงาน

ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
การจดัการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์

แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวทิยาศาสตร์

ประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศาสตร์ *
เทคโนโลยสีารสนเทศเบื้องต้น

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ภาษาองักฤษส าหรับผู้ใชค้อมพิวเตอร์

การอา่นภาษาไทย

การส่ือสารในงานสารสนเทศ
การวจิยัเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 6 ชุดวชิา
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
การวเิคราะห์สารสนเทศ
การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
การจดัการองค์การสารสนเทศ

การอา่นภาษาองักฤษ
ภาษาองักฤษส าหรับเจา้หน้าที่ส านักงาน

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบั

ที่สงูกวา่ปริญญาตรี

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก  : สารสนเทศทั่วไป

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

4 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

15 ชุดวชิา ( 90  หน่วยกิต )

4 ชุดวชิา

10121

10141
10151

10111

10161

10162

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

13201

13202

13401

13413

10172

11304

11305

13311

13312

13313

13314

13411

13412

13414

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์

   Bachelor of Arts Program in Information Science

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

   Bachelor of Arts (Information Science)

 : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)

   B.A. (Information Science)

 : ส าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวชิาบริหารธรุกจิ ศิลปหัตถกรรม

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา

สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

การส่ือสารในงานสารสนเทศ

ประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศาสตร์ *

    บังคับ 3 ชุดวชิา

อารยธรรมมนุษย์

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

การวเิคราะห์สารสนเทศ

การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

การจดัการองค์การสารสนเทศ

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ

เทคโนโลยสีารสนเทศเบื้องต้น

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การอา่นภาษาองักฤษ

ภาษาองักฤษส าหรับเจา้หน้าที่ส านักงาน

ภาษาองักฤษส าหรับผู้ใชค้อมพิวเตอร์

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 4 ชุดวชิา

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ
ไทยศึกษา

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวทิยาศาสตร์

การจดัการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก  : สารสนเทศทั่วไป

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

4 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

15 ชุดวชิา ( 90  หน่วยกิต )

4 ชุดวชิา

10121

10131

10151

10111

10161

10162

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

13201

13202

13401

13413

10172

11304

11305

13311

13312

13313

13314

13411

13412

13414

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์

   Bachelor of Arts Program in Information Science

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)

   Bachelor of Arts (Information Science)

อารยธรรมมนุษย์

ไทยศึกษา

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

 : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)

   B.A. (Information Science)

 : ส าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

    บังคับ 3 ชุดวชิา

การจดัการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

การวเิคราะห์สารสนเทศ

การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

การจดัการองค์การสารสนเทศ

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ

แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวทิยาศาสตร์

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การอา่นภาษาองักฤษ

ภาษาองักฤษส าหรับเจา้หน้าที่ส านักงาน

ภาษาองักฤษส าหรับผู้ใชค้อมพิวเตอร์

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 4 ชุดวชิา

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา

สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

การส่ือสารในงานสารสนเทศ

ประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศาสตร์ *

เทคโนโลยสีารสนเทศเบื้องต้น

สังคมมนุษย์

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก  : สารสนเทศทั่วไป

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

14 ชุดวชิา ( 84  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10141

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

13201

13202

13401

13413

10172

11304

11305

13311

13312

13313

13314

13411

13412

13414

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

 : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)

   B.A. (Information Science)

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวชิาพาณิชยกรรมหรือบริหารธรุกจิ อตุสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์

   Bachelor of Arts Program in Information Science

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)

   Bachelor of Arts (Information Science)

ประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศาสตร์ *

เทคโนโลยสีารสนเทศเบื้องต้น

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การอา่นภาษาองักฤษ

ภาษาองักฤษส าหรับเจา้หน้าที่ส านักงาน

ภาษาองักฤษส าหรับผู้ใชค้อมพิวเตอร์

อารยธรรมมนุษย์

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา

สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

การส่ือสารในงานสารสนเทศ

ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ

แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวทิยาศาสตร์

การจดัการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 4 ชุดวชิา

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

การวเิคราะห์สารสนเทศ

การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

การจดัการองค์การสารสนเทศ

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก  : สารสนเทศทั่วไป

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

14 ชุดวชิา ( 84  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10131

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

13201

13202

13401

13413

10172

11304

11305

13311

13312

13313

13314

13411

13412

13414

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

 : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)

   B.A. (Information Science)

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์

   Bachelor of Arts Program in Information Science

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)

   Bachelor of Arts (Information Science)

ประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศาสตร์ *

เทคโนโลยสีารสนเทศเบื้องต้น

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การอา่นภาษาองักฤษ

ภาษาองักฤษส าหรับเจา้หน้าที่ส านักงาน

ภาษาองักฤษส าหรับผู้ใชค้อมพิวเตอร์

อารยธรรมมนุษย์

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา

สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

การส่ือสารในงานสารสนเทศ

ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ

แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวทิยาศาสตร์

การจดัการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 4 ชุดวชิา

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

การวเิคราะห์สารสนเทศ

การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

การจดัการองค์การสารสนเทศ

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวชิาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมส่ิงทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก  : สารสนเทศทั่วไป

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

12 ชุดวชิา ( 72  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

13201

13202

13401

13413

10172

11304

11305

13311

13312

13313

13314

13411

13412

13414

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

Last updated: 8-February-2019

สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

การส่ือสารในงานสารสนเทศ

ประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศาสตร์ *

เทคโนโลยสีารสนเทศเบื้องต้น

 : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)

   B.A. (Information Science)

 : ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์

   Bachelor of Arts Program in Information Science

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)

   Bachelor of Arts (Information Science)

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

การจดัการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

การวเิคราะห์สารสนเทศ

การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

การจดัการองค์การสารสนเทศ

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ

แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวทิยาศาสตร์

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การอา่นภาษาองักฤษ

ภาษาองักฤษส าหรับเจา้หน้าที่ส านักงาน

ภาษาองักฤษส าหรับผู้ใชค้อมพิวเตอร์

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 4 ชุดวชิา

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา


