
รหสัหลักสูตร  : 6501B0110015 Flag :  07

แขนงวิชา

วิชาเอก  : 10454 -

วิชาเฉพาะ/เน้น

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เตม็ปริญญาบตัร

ชือ่ยอ่ปริญญาบตัร

คุณสมบตัขิองผู้เขา้ศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

5 ชดุวิชา ( 30 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชดุวิชา ( 78 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 2 ชดุวิชา ( 12 หน่วยกิต )

20 ชดุวิชา ( 120 หน่วยกิต )

5 ชดุวิชา

10141

10151

10111

10161

10162

10163

10131

10152

10103

10121

10164

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลกัสตูร

 : หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์

   Bachelor of Arts Program in Information Science

 : ศิลปศาสตรบณัฑิต (สารสนเทศศาสตร์)

   Bachelor of Arts (Information Science)

รวมตลอดหลักสูตรตอ้งศึกษาไมน้่อยกว่า

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป

 : 104 สารสนเทศศาสตร์

 : กลุ่มวิชางานศูนยส์ื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

    บงัคับ 2 ชดุวิชา

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพือ่ชีวติ

ไทยศึกษา

 : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)

   B.A. (Information Science)

 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช . หรือเทียบเท่า

 : ผู้มีคุณสมบติัต้องไม่เปน็โรคที่เปน็อปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเปน็นักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจาก

ความประพฤติเส่ือมเสีย

   บคุคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเปน็นักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหม่ได้เปน็รายกรณี 

หากสภาวชิาการพจิารณาเหน็สมควรใหเ้ขา้ศึกษา เมื่อพน้ก าหนด 5 ป ีนับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเปน็นักศึกษา หรือเปน็นักศึกษา

โครงการความร่วมมือในการจดัการศึกษาใหพ้จิารณาเปน็รายกรณี

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป

     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

สังคมมนุษย์

ไทยกบัสังคมโลก

     กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

ทักษะชีวติ

อารยธรรมมนุษย์

   และเลือก 3 ชดุวิชาจากกลุ่มวิชาๆ ละ 1 ชดุวิชาตอ่ไปน้ี

     กลุ่มวิชาภาษา

ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร

ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร

ภาษาจนีเพือ่การส่ือสาร

ภาษาเขมรเพือ่การส่ือสาร

สังคมและวฒันธรรมอาเซียน



ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชดุวิชา

13201

13202

13203

13313

13314

13315

13401

13413

11301

11302

11304

11305

11313

13416

26403

27112

13311

20303

26406

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 2 ชดุวิชา

หมายเหตุ

การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

การจดัการองค์การสารสนเทศ

การสงวนรักษาสารสนเทศดิจทิัล

ประสบการณ์วชิาชีพสารสนเทศศาสตร์ *

เทคโนโลยดิีจทิัลและวทิยาการขอ้มูล

   และเลือก 1 ชดุวิชาจากชดุวิชาตอ่ไปน้ี

   วิชาแกน  9 ชดุวิชา

   บงัคับ 8 ชดุวิชา

สารสนเทศศาสตร์เบือ้งต้น

การส่ือสารในงานสารสนเทศ

การวจิยัและการปฎบิติังานสารสนเทศองิหลักฐานเชิงประจกัษ์

   บงัคับ 3 ชดุวิชา

พนัธกจิสัมพนัธก์บัชุมชนในงานสารสนเทศ

แหล่งวทิยาการชุมชนเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวติ

การบริหารศูนยส่ื์อการศึกษา

   และเลือก 1 ชดุวิชาจากชดุวิชาตอ่ไปน้ี

การพฒันาและการจดัการทรัพยากรสารสนเทศ

ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ

ภาษาองักฤษเพือ่การท่องเที่ยว

ภาษาองักฤษส าหรับเจา้หน้าที่ส านักงาน

ภาษาองักฤษส าหรับผู้ใช้เทคโนโลยดิีจทิัล

ภาษาองักฤษเพือ่งานสารสนเทศ

   วิชาเฉพาะดา้น 4 ชดุวิชา

จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้

การพฒันาและการใช้ส่ือการเรียนรู้เพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวติ

* นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดท้ายของหลักสูตร

    ใหเ้ลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปดิสอนตามโครงการสัมฤทธบิตัร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบตัร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบยีบการรับสมคัร /คู่มอืการลงทะเบยีนเรียนประจ าปกีารศึกษา )



รหสัหลักสูตร  : 6501B0110016 Flag :  08

แขนงวิชา

วิชาเอก  : 10454 -

วิชาเฉพาะ/เน้น

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เตม็ปริญญาบตัร

ชือ่ยอ่ปริญญาบตัร

คุณสมบตัขิองผู้เขา้ศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

4 ชดุวิชา ( 24 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชดุวิชา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชดุวิชา ( 6 หน่วยกิต )

15 ชดุวิชา ( 90 หน่วยกิต )

4 ชดุวิชา

10121

10141

10151

10111

10161

10162

10163

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชดุวิชา

   บงัคับ 4 ชดุวิชา

13201

13202

13401

13413

11313

13203

13313

 : หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์

   Bachelor of Arts Program in Information Science

 : ศิลปศาสตรบณัฑิต (สารสนเทศศาสตร์)

   Bachelor of Arts (Information Science)

 : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)

   B.A. (Information Science)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลกัสตูร

 : 104 สารสนเทศศาสตร์

 : กลุ่มวิชางานศูนยส์ื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป

    บงัคับ 3 ชดุวิชา

อารยธรรมมนุษย์

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพือ่ชีวติ

ไทยศึกษา

   และเลือก 1 ชดุวิชาจากชดุวิชาตอ่ไปน้ี

 : ส าเร็จการศึกษา ปวท . ประเภทวชิาบริหารธรุกจิ ศิลปหตัถกรรม

 : ผู้มีคุณสมบติัต้องไม่เปน็โรคที่เปน็อปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเปน็นักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจาก

ความประพฤติเส่ือมเสีย

   บคุคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเปน็นักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหม่ได้เปน็รายกรณี 

หากสภาวชิาการพจิารณาเหน็สมควรใหเ้ขา้ศึกษา เมื่อพน้ก าหนด 5 ป ีนับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเปน็นักศึกษา หรือเปน็นักศึกษา

โครงการความร่วมมือในการจดัการศึกษาใหพ้จิารณาเปน็รายกรณี

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป

รวมตลอดหลักสูตรตอ้งศึกษาไมน้่อยกว่า

รายละเอียดของหลักสูตร

การส่ือสารในงานสารสนเทศ

ประสบการณ์วชิาชีพสารสนเทศศาสตร์ *

เทคโนโลยดิีจทิัลและวทิยาการขอ้มูล

   และเลือก 2 ชดุวิชาจากชดุวิชาตอ่ไปน้ี

ภาษาองักฤษเพือ่งานสารสนเทศ

การวจิยัและการปฎบิติังานสารสนเทศองิหลักฐานเชิงประจกัษ์

ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร

ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร

ภาษาจนีเพือ่การส่ือสาร

ภาษาเขมรเพือ่การส่ือสาร

   วิชาแกน 6 ชดุวิชา

สารสนเทศศาสตร์เบือ้งต้น

การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ



13314

13415

13416

26403

27112

13311

20303

26406

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชดุวิชา

หมายเหตุ

พนัธกจิสัมพนัธก์บัชุมชนในงานสารสนเทศ

แหล่งวทิยาการชุมชนเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวติ

การบริหารศูนยส่ื์อการศึกษา

   และเลือก 1 ชดุวิชาจากชดุวิชาตอ่ไปน้ี

การพฒันาและการจดัการทรัพยากรสารสนเทศ

จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้

การจดัการองค์การสารสนเทศ

การสงวนรักษาสารสนเทศดิจทิัล

   วิชาเฉพาะดา้น 4 ชดุวิชา

   บงัคับ 3 ชดุวิชา

การพฒันาและการใช้ส่ือการเรียนรู้เพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวติ

    ใหเ้ลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปดิสอนตามโครงการสัมฤทธบิตัร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบตัร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบยีบการรับสมคัร /คู่มอืการลงทะเบยีนเรียนประจ าปกีารศึกษา )

* นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดท้ายของหลักสูตร



รหสัหลักสูตร  : 6501B0110017 Flag :  09

แขนงวิชา

วิชาเอก  : 10454 -

วิชาเฉพาะ/เน้น

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เตม็ปริญญาบตัร

ชือ่ยอ่ปริญญาบตัร

คุณสมบตัขิองผู้เขา้ศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

4 ชดุวิชา ( 24 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชดุวิชา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชดุวิชา ( 6 หน่วยกิต )

15 ชดุวิชา ( 90  หน่วยกิต )

4 ชดุวิชา

10121

10131

10151

10111

10161

10162

10163

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชดุวิชา

   บงัคับ 4 ชดุวิชา

13201

13202

13401

13413

11313

13203

13313

 : ศิลปศาสตรบณัฑิต (สารสนเทศศาสตร์)

   Bachelor of Arts (Information Science)

 : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)

   B.A. (Information Science)

 : ส าเร็จการศึกษา ปวท . ประเภทวชิาช่างอตุสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลกัสตูร

 : หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์

   Bachelor of Arts Program in Information Science

 : 104 สารสนเทศศาสตร์

 : กลุ่มวิชางานศูนยส์ื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

อารยธรรมมนุษย์

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

   และเลือก 1 ชดุวิชาจากชดุวิชาตอ่ไปน้ี

ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร

ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร

 : ผู้มีคุณสมบติัต้องไม่เปน็โรคที่เปน็อปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเปน็นักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจาก

ความประพฤติเส่ือมเสีย

   บคุคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเปน็นักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหม่ได้เปน็รายกรณี 

หากสภาวชิาการพจิารณาเหน็สมควรใหเ้ขา้ศึกษา เมื่อพน้ก าหนด 5 ป ีนับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเปน็นักศึกษา หรือเปน็นักศึกษา

โครงการความร่วมมือในการจดัการศึกษาใหพ้จิารณาเปน็รายกรณี

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป

รวมตลอดหลักสูตรตอ้งศึกษาไมน้่อยกว่า

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป

    บงัคับ 3 ชดุวิชา

   และเลือก 2 ชดุวิชาจากชดุวิชาตอ่ไปน้ี

ภาษาองักฤษเพือ่งานสารสนเทศ

การวจิยัและการปฎบิติังานสารสนเทศองิหลักฐานเชิงประจกัษ์

การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

ภาษาจนีเพือ่การส่ือสาร

   วิชาแกน 6 ชดุวิชา

สารสนเทศศาสตร์เบือ้งต้น

การส่ือสารในงานสารสนเทศ

ประสบการณ์วชิาชีพสารสนเทศศาสตร์ *

เทคโนโลยดิีจทิัลและวทิยาการขอ้มูล

ภาษาเขมรเพือ่การส่ือสาร



13314

13415

13416

26403

27112

13311

20303

26406

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชดุวิชา

หมายเหตุ

การจดัการองค์การสารสนเทศ

การสงวนรักษาสารสนเทศดิจทิัล

   และเลือก 1 ชดุวิชาจากชดุวิชาตอ่ไปน้ี

การพฒันาและการจดัการทรัพยากรสารสนเทศ

จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้

การพฒันาและการใช้ส่ือการเรียนรู้เพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวติ

* นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดท้ายของหลักสูตร

   วิชาเฉพาะดา้น 4 ชดุวิชา

   บงัคับ 3 ชดุวิชา

พนัธกจิสัมพนัธก์บัชุมชนในงานสารสนเทศ

แหล่งวทิยาการชุมชนเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวติ

การบริหารศูนยส่ื์อการศึกษา

    ใหเ้ลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปดิสอนตามโครงการสัมฤทธบิตัร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบตัร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบยีบการรับสมคัร /คู่มอืการลงทะเบยีนเรียนประจ าปกีารศึกษา )



รหสัหลักสูตร  : 6501B0110018 Flag :  10

แขนงวิชา

วิชาเอก  : 10454 -

วิชาเฉพาะ/เน้น

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เตม็ปริญญาบตัร

ชือ่ยอ่ปริญญาบตัร

คุณสมบตัขิองผู้เขา้ศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

3 ชดุวิชา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชดุวิชา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชดุวิชา ( 6 หน่วยกิต )

14 ชดุวิชา ( 84  หน่วยกิต )

3 ชดุวิชา

10121

10141

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชดุวิชา

   บงัคับ 4 ชดุวิชา

13201

13202

13401

13413

11313

13203

13313

13314

13415

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   B.A. (Information Science)

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส . ประเภทวชิาพาณิชยกรรมหรือบริหารธรุกจิ อตุสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

 : ผู้มีคุณสมบติัต้องไม่เปน็โรคที่เปน็อปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเปน็นักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจาก

ความประพฤติเส่ือมเสีย

   บคุคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเปน็นักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหม่ได้เปน็รายกรณี 

หากสภาวชิาการพจิารณาเหน็สมควรใหเ้ขา้ศึกษา เมื่อพน้ก าหนด 5 ป ีนับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเปน็นักศึกษา หรือเปน็นักศึกษา

โครงการความร่วมมือในการจดัการศึกษาใหพ้จิารณาเปน็รายกรณี

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป

รวมตลอดหลักสูตรตอ้งศึกษาไมน้่อยกว่า

รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลกัสตูร

 : หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์

   Bachelor of Arts Program in Information Science

 : ศิลปศาสตรบณัฑิต (สารสนเทศศาสตร์)

   Bachelor of Arts (Information Science)

 : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)

 : 104 สารสนเทศศาสตร์

 : กลุ่มวิชางานศูนยส์ื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

สารสนเทศศาสตร์เบือ้งต้น

การส่ือสารในงานสารสนเทศ

ประสบการณ์วชิาชีพสารสนเทศศาสตร์ *

เทคโนโลยดิีจทิัลและวทิยาการขอ้มูล

   และเลือก 2 ชดุวิชาจากชดุวิชาตอ่ไปน้ี

ภาษาองักฤษเพือ่งานสารสนเทศ

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป

อารยธรรมมนุษย์

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพือ่ชีวติ

ไทยศึกษา

   วิชาแกน 6 ชดุวิชา

การวจิยัและการปฎบิติังานสารสนเทศองิหลักฐานเชิงประจกัษ์

การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

การจดัการองค์การสารสนเทศ

การสงวนรักษาสารสนเทศดิจทิัล



13416

26403

27112

13311

20303

26406

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชดุวิชา

หมายเหตุ

   บงัคับ 3 ชดุวิชา

พนัธกจิสัมพนัธก์บัชุมชนในงานสารสนเทศ

แหล่งวทิยาการชุมชนเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวติ

การบริหารศูนยส่ื์อการศึกษา

   และเลือก 1 ชดุวิชาจากชดุวิชาตอ่ไปน้ี

การพฒันาและการจดัการทรัพยากรสารสนเทศ

   วิชาเฉพาะดา้น 4 ชดุวิชา

จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้

การพฒันาและการใช้ส่ือการเรียนรู้เพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวติ

    ใหเ้ลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปดิสอนตามโครงการสัมฤทธบิตัร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบตัร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบยีบการรับสมคัร /คู่มอืการลงทะเบยีนเรียนประจ าปกีารศึกษา )

* นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดท้ายของหลักสูตร



รหสัหลักสูตร  : 6501B0110019 Flag :  11

แขนงวิชา

วิชาเอก  : 10454 -

วิชาเฉพาะ/เน้น

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เตม็ปริญญาบตัร

ชือ่ยอ่ปริญญาบตัร

คุณสมบตัขิองผู้เขา้ศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

3 ชดุวิชา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชดุวิชา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชดุวิชา ( 6 หน่วยกิต )

14 ชดุวิชา ( 84  หน่วยกิต )

3 ชดุวิชา

10121

10131

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชดุวิชา

   บงัคับ 4 ชดุวิชา

13201

13202

13401

13413

11313

13203

13313

13314

13415

   Bachelor of Arts Program in Information Science

 : ศิลปศาสตรบณัฑิต (สารสนเทศศาสตร์)

   Bachelor of Arts (Information Science)

 : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)

   B.A. (Information Science)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลกัสตูร

 : หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์

 : 104 สารสนเทศศาสตร์

 : กลุ่มวิชางานศูนยส์ื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

อารยธรรมมนุษย์

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

   วิชาแกน 6 ชดุวิชา

สารสนเทศศาสตร์เบือ้งต้น

การส่ือสารในงานสารสนเทศ

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส . ประเภทวชิาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมส่ิงทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

 : ผู้มีคุณสมบติัต้องไม่เปน็โรคที่เปน็อปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเปน็นักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจาก

ความประพฤติเส่ือมเสีย

   บคุคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเปน็นักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหม่ได้เปน็รายกรณี 

หากสภาวชิาการพจิารณาเหน็สมควรใหเ้ขา้ศึกษา เมื่อพน้ก าหนด 5 ป ีนับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเปน็นักศึกษา หรือเปน็นักศึกษา

โครงการความร่วมมือในการจดัการศึกษาใหพ้จิารณาเปน็รายกรณี

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป

รวมตลอดหลักสูตรตอ้งศึกษาไมน้่อยกว่า

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป

การจดัการองค์การสารสนเทศ

การสงวนรักษาสารสนเทศดิจทิัล

ประสบการณ์วชิาชีพสารสนเทศศาสตร์ *

เทคโนโลยดิีจทิัลและวทิยาการขอ้มูล

   และเลือก 2 ชดุวิชาจากชดุวิชาตอ่ไปน้ี

ภาษาองักฤษเพือ่งานสารสนเทศ

การวจิยัและการปฎบิติังานสารสนเทศองิหลักฐานเชิงประจกัษ์

การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ



13416

26403

27112

13311

20303

26406

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชดุวิชา

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดท้ายของหลักสูตร

   วิชาเฉพาะดา้น 4 ชดุวิชา

   บงัคับ 3 ชดุวิชา

พนัธกจิสัมพนัธก์บัชุมชนในงานสารสนเทศ

แหล่งวทิยาการชุมชนเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวติ

การบริหารศูนยส่ื์อการศึกษา

   และเลือก 1 ชดุวิชาจากชดุวิชาตอ่ไปน้ี

การพฒันาและการจดัการทรัพยากรสารสนเทศ

จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้

การพฒันาและการใช้ส่ือการเรียนรู้เพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวติ

    ใหเ้ลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปดิสอนตามโครงการสัมฤทธบิตัร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบตัร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบยีบการรับสมคัร /คู่มอืการลงทะเบยีนเรียนประจ าปกีารศึกษา )



รหสัหลักสูตร  : 6501B0110020 Flag : 12

แขนงวิชา

วิชาเอก  : 10454 -

วิชาเฉพาะ/เน้น

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เตม็ปริญญาบตัร

ชือ่ยอ่ปริญญาบตัร

คุณสมบตัขิองผู้เขา้ศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

1 ชดุวิชา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชดุวิชา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชดุวิชา ( 6 หน่วยกิต )

12 ชดุวิชา ( 72  หน่วยกิต )

1 ชดุวิชา

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชดุวิชา

   บงัคับ 4 ชดุวิชา

13201

13202

13401

13413

11313

13203

13313

13314

13415

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลกัสตูร

 : หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์

   Bachelor of Arts Program in Information Science

 : 104 สารสนเทศศาสตร์

 : กลุ่มวิชางานศูนยส์ื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

 : ผู้มีคุณสมบติัต้องไม่เปน็โรคที่เปน็อปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเปน็นักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจาก

ความประพฤติเส่ือมเสีย

   บคุคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเปน็นักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหม่ได้เปน็รายกรณี 

หากสภาวชิาการพจิารณาเหน็สมควรใหเ้ขา้ศึกษา เมื่อพน้ก าหนด 5 ป ีนับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเปน็นักศึกษา หรือเปน็นักศึกษา

โครงการความร่วมมือในการจดัการศึกษาใหพ้จิารณาเปน็รายกรณี

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป

รวมตลอดหลักสูตรตอ้งศึกษาไมน้่อยกว่า

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป

ไทยศึกษา

 : ศิลปศาสตรบณัฑิต (สารสนเทศศาสตร์)

   Bachelor of Arts (Information Science)

 : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)

   B.A. (Information Science)

 : ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

ภาษาองักฤษเพือ่งานสารสนเทศ

การวจิยัและการปฎบิติังานสารสนเทศองิหลักฐานเชิงประจกัษ์

การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

การจดัการองค์การสารสนเทศ

การสงวนรักษาสารสนเทศดิจทิัล

   วิชาแกน 6 ชดุวิชา

สารสนเทศศาสตร์เบือ้งต้น

การส่ือสารในงานสารสนเทศ

ประสบการณ์วชิาชีพสารสนเทศศาสตร์ *

เทคโนโลยดิีจทิัลและวทิยาการขอ้มูล

   และเลือก 2 ชดุวิชาจากชดุวิชาตอ่ไปน้ี



13416

26403

27112

13311

20303

26406

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชดุวิชา

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดท้ายของหลักสูตร

การพฒันาและการจดัการทรัพยากรสารสนเทศ

จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้

การพฒันาและการใช้ส่ือการเรียนรู้เพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวติ

Last updated: 22-March-2022

   วิชาเฉพาะดา้น 4 ชดุวิชา

   บงัคับ 3 ชดุวิชา

พนัธกจิสัมพนัธก์บัชุมชนในงานสารสนเทศ

แหล่งวทิยาการชุมชนเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวติ

การบริหารศูนยส่ื์อการศึกษา

   และเลือก 1 ชดุวิชาจากชดุวิชาตอ่ไปน้ี

    ใหเ้ลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปดิสอนตามโครงการสัมฤทธบิตัร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบตัร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบยีบการรับสมคัร /คู่มอืการลงทะเบยีนเรียนประจ าปกีารศึกษา )


