
รหัสหลักสูตร  : 6501B0110009 Flag :  01

แขนงวิชา

วิชาเอก  : 10454 -

วิชาเฉพาะ/เน้น

ช่ือหลักสูตร

ช่ือเต็มปริญญาบัตร

ช่ือย่อปริญญาบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

5 ชุดวิชา ( 30 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา ( 78 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 2 ชุดวิชา ( 12 หน่วยกิต )

20 ชุดวิชา ( 120 หน่วยกิต )

5 ชุดวิชา

10141

10151

10111

10161

10162

10163

10131

10152

10103

10121

10164

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

 : ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ

 : ผู้มีคุณสมบัติต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ หรือเคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย 

เน่ืองจำกควำมประพฤติเส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย เน่ืองจำกควำมประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเข้ำศึกษำใหม่

ได้เป็นรำยกรณี หำกสภำวิชำกำรพิจำรณำเห็นสมควรให้เข้ำศึกษำ เม่ือพ้นก ำหนด 5 ปี นับแต่วันประกำศถอนสถำนภำพกำรเป็น

นักศึกษำ หรือเป็นนักศึกษำโครงกำรควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำให้พิจำรณำเป็นรำยกรณี

     กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

ทักษะชีวิต

อำรยธรรมมนุษย์

สังคมและวัฒนธรรมอำเซียน

ภำษำจีนเพ่ือกำรส่ือสำร

รายละเอียดของหลักสูตร

   Bachelor of Arts Program in Information Science

 : ศิลปศำสตรบัณฑิต (สำรสนเทศศำสตร์)

ไทยกับสังคมโลก

   Bachelor of Arts (Information Science)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

    บังคับ 2 ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำร

     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 : 104 สำรสนเทศศำสตร์

 : กลุ่มวิชางานศูนย์สารสนเทศและห้องสมุด

 : หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต แขนงวิชำสำรสนเทศศำสตร์

     กลุ่มวิชาภาษา

ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร

วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

ไทยศึกษำ

   และเลือก 3 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ ละ 1 ชุดวิชาต่อไปน้ี

 : ศศ.บ. (สำรสนเทศศำสตร์)

   B.A. (Information Science)

ภำษำเขมรเพ่ือกำรส่ือสำร

สังคมมนุษย์



ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา

13201

13202

13203

13313

13314

13315

13401

13413

11301

11302

11304

11305

11313

13311

13312

13412

13411

13416

13423

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 2 ชุดวิชา

หมายเหตุ

กำรวิเครำะห์สำรสนเทศ

ระบบสำรสนเทศส ำนักงำน

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

   บังคับ 8 ชุดวิชา

กำรบริกำรและเผยแพร่สำรสนเทศ

ภำษำอังกฤษส ำหรับนักธุรกิจ

ภำษำอังกฤษส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำน

* นักศึกษำต้องลงทะเบียนเรียนเม่ือเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชำสุดท้ำยของหลักสูตร

ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรท่องเท่ียว

พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนในงำนสำรสนเทศ

กำรจัดกำรสำรสนเทศลักษณะพิเศษ

    ให้เลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ท่ีเปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกำศนียบัตร ปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ 

    (ศึกษาเพ่ิมเติมจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

แหล่งสำรสนเทศทำงสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์และวิทยำศำสตร์

ประสบกำรณ์วิชำชีพสำรสนเทศศำสตร์ *

เทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยำกำรข้อมูล

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

ภำษำอังกฤษเพ่ืองำนสำรสนเทศ

กำรส่ือสำรในงำนสำรสนเทศ

กำรวิจัยและกำรปฎิบัติงำนสำรสนเทศอิงหลักฐำนเชิงประจักษ์

   วิชาเฉพาะด้าน 4 ชุดวิชา

กำรพัฒนำและกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ

กำรจัดกำรองค์กำรสำรสนเทศ

กำรสงวนรักษำสำรสนเทศดิจิทัล

ภำษำอังกฤษส ำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

   บังคับ 3 ชุดวิชา

   วิชาแกน  9 ชุดวิชา

สำรสนเทศศำสตร์เบ้ืองต้น



รหัสหลักสูตร  : 6501B0110010 Flag :  02

แขนงวิชา

วิชาเอก  : 10454 -

วิชาเฉพาะ/เน้น

ช่ือหลักสูตร

ช่ือเต็มปริญญาบัตร

ช่ือย่อปริญญาบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

4 ชุดวิชา ( 24 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต )

15 ชุดวิชา ( 90 หน่วยกิต )

4 ชุดวิชา

10121

10141

10151

10111

10161

10162

10163

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา

   บังคับ 4 ชุดวิชา

13201

13202

13401

13413

หมายเหตุ

ประสบกำรณ์วิชำชีพสำรสนเทศศำสตร์ *

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

รายละเอียดของหลักสูตร

รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

 : ผู้มีคุณสมบัติต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ หรือเคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย 

เน่ืองจำกควำมประพฤติเส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย เน่ืองจำกควำมประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเข้ำศึกษำใหม่

ได้เป็นรำยกรณี หำกสภำวิชำกำรพิจำรณำเห็นสมควรให้เข้ำศึกษำ เม่ือพ้นก ำหนด 5 ปี นับแต่วันประกำศถอนสถำนภำพกำรเป็น

นักศึกษำ หรือเป็นนักศึกษำโครงกำรควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำให้พิจำรณำเป็นรำยกรณี

 : ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม

   Bachelor of Arts (Information Science)

 : ศศ.บ. (สำรสนเทศศำสตร์)

   B.A. (Information Science)

* นักศึกษำต้องลงทะเบียนเรียนเม่ือเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชำสุดท้ำยของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    บังคับ 3 ชุดวิชา

อำรยธรรมมนุษย์

วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

ไทยศึกษำ

ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร

ภำษำเขมรเพ่ือกำรส่ือสำร

เทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยำกำรข้อมูล

ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำร

ภำษำจีนเพ่ือกำรส่ือสำร

   วิชาแกน 6 ชุดวิชา

สำรสนเทศศำสตร์เบ้ืองต้น

กำรส่ือสำรในงำนสำรสนเทศ

 : 104 สำรสนเทศศำสตร์

 : กลุ่มวิชางานศูนย์สารสนเทศและห้องสมุด

 : หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต แขนงวิชำสำรสนเทศศำสตร์

   Bachelor of Arts Program in Information Science

 : ศิลปศำสตรบัณฑิต (สำรสนเทศศำสตร์)



11313

13203

13313

13314

13315

13311

13312

13412

13411

13416

13423

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

แหล่งสำรสนเทศทำงสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และวิทยำศำสตร์

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

กำรจัดกำรสำรสนเทศลักษณะพิเศษ

กำรพัฒนำและกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ

กำรวิเครำะห์สำรสนเทศ

พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนในงำนสำรสนเทศ

ระบบสำรสนเทศส ำนักงำน

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

   วิชาเฉพาะด้าน 4 ชุดวิชา

   บังคับ 3 ชุดวิชา

กำรวิจัยและกำรปฏิบัติงำนสำรสนเทศอิงหลักฐำนเชิงประจักษ์

ภำษำอังกฤษเพ่ืองำนสำรสนเทศ

กำรสงวนรักษำสำรสนเทศดิจิทัล

กำรจัดกำรองค์กำรสำรสนเทศ

กำรบริกำรและเผยแพร่สำรสนเทศ

    ให้เลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ท่ีเปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกำศนียบัตร ปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ 

    (ศึกษาเพ่ิมเติมจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)



รหัสหลักสูตร  : 6501B0110011 Flag :  03

แขนงวิชา

วิชาเอก  : 10454 -

วิชาเฉพาะ/เน้น

ช่ือหลักสูตร

ช่ือเต็มปริญญาบัตร

ช่ือย่อปริญญาบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

4 ชุดวิชา ( 24 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต )

15 ชุดวิชา ( 90  หน่วยกิต )

4 ชุดวิชา

10121

10131

10151

10111

10161

10162

10163

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา

   บังคับ 4 ชุดวิชา

13201

13202

13401

13413

หมายเหตุ * นักศึกษำต้องลงทะเบียนเรียนเม่ือเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชำสุดท้ำยของหลักสูตร

 : หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต แขนงวิชำสำรสนเทศศำสตร์

   Bachelor of Arts Program in Information Science

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

    บังคับ 3 ชุดวิชา

อำรยธรรมมนุษย์

รายละเอียดของหลักสูตร

ภำษำจีนเพ่ือกำรส่ือสำร

ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำร

ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร

ประสบกำรณ์วิชำชีพสำรสนเทศศำสตร์ *

ภำษำเขมรเพ่ือกำรส่ือสำร

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษำ

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

 : ศิลปศำสตรบัณฑิต (สำรสนเทศศำสตร์)

   Bachelor of Arts (Information Science)

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

 : ผู้มีคุณสมบัติต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ หรือเคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย 

เน่ืองจำกควำมประพฤติเส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย เน่ืองจำกควำมประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเข้ำศึกษำใหม่

ได้เป็นรำยกรณี หำกสภำวิชำกำรพิจำรณำเห็นสมควรให้เข้ำศึกษำ เม่ือพ้นก ำหนด 5 ปี นับแต่วันประกำศถอนสถำนภำพกำรเป็น

นักศึกษำ หรือเป็นนักศึกษำโครงกำรควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำให้พิจำรณำเป็นรำยกรณี

 : ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

   วิชาแกน 6 ชุดวิชา

สำรสนเทศศำสตร์เบ้ืองต้น

กำรส่ือสำรในงำนสำรสนเทศ

 : 104 สำรสนเทศศำสตร์

 : กลุ่มวิชางานศูนย์สารสนเทศและห้องสมุด

เทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยำกำรข้อมูล

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

 : ศศ.บ. (สำรสนเทศศำสตร์)

   B.A. (Information Science)



11313

13203

13313

13314

13415

13311

13312

13412

13411

13416

13423

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ภำษำอังกฤษเพ่ืองำนสำรสนเทศ

กำรวิจัยและกำรปฎิบัติงำนสำรสนเทศอิงหลักฐำนเชิงประจักษ์

กำรบริกำรและเผยแพร่สำรสนเทศ

กำรจัดกำรองค์กำรสำรสนเทศ

กำรสงวนรักษำสำรสนเทศดิจิทัล

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

กำรจัดกำรสำรสนเทศลักษณะพิเศษ

    ให้เลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ท่ีเปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกำศนียบัตร ปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ 

    (ศึกษาเพ่ิมเติมจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

   วิชาเฉพาะด้าน 4 ชุดวิชา

   บังคับ 3 ชุดวิชา

กำรพัฒนำและกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ

กำรวิเครำะห์สำรสนเทศ

แหล่งสำรสนเทศทำงสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และวิทยำศำสตร์

พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนในงำนสำรสนเทศ

ระบบสำรสนเทศส ำนักงำน



รหัสหลักสูตร  : 6501B0110012 Flag :  04

แขนงวิชา

วิชาเอก  : 10454 -

วิชาเฉพาะ/เน้น

ช่ือหลักสูตร

ช่ือเต็มปริญญาบัตร

ช่ือย่อปริญญาบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

3 ชุดวิชา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต )

14 ชุดวิชา ( 84  หน่วยกิต )

3 ชุดวิชา

10121
10141
10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา

   บังคับ 4 ชุดวิชา
13201

13202

13401

13413

11313
13203
13313
13314
13415

หมายเหตุ * นักศึกษำต้องลงทะเบียนเรียนเม่ือเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชำสุดท้ำยของหลักสูตร

ไทยศึกษำ

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

   B.A. (Information Science)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

   วิชาแกน 6 ชุดวิชา

สำรสนเทศศำสตร์เบ้ืองต้น

กำรส่ือสำรในงำนสำรสนเทศ

ประสบกำรณ์วิชำชีพสำรสนเทศศำสตร์ *

เทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยำกำรข้อมูล

ภำษำอังกฤษเพ่ืองำนสำรสนเทศ
กำรวิจัยและกำรปฎิบัติงำนสำรสนเทศอิงหลักฐำนเชิงประจักษ์
กำรบริกำรและเผยแพร่สำรสนเทศ

 : หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต แขนงวิชำสำรสนเทศศำสตร์

   Bachelor of Arts Program in Information Science

 : ศิลปศำสตรบัณฑิต (สำรสนเทศศำสตร์)

   Bachelor of Arts (Information Science)

กำรจัดกำรองค์กำรสำรสนเทศ
กำรสงวนรักษำสำรสนเทศดิจิทัล

 : ศศ.บ. (สำรสนเทศศำสตร์)

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

 : ผู้มีคุณสมบัติต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ หรือเคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย 

เน่ืองจำกควำมประพฤติเส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย เน่ืองจำกควำมประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเข้ำศึกษำใหม่

ได้เป็นรำยกรณี หำกสภำวิชำกำรพิจำรณำเห็นสมควรให้เข้ำศึกษำ เม่ือพ้นก ำหนด 5 ปี นับแต่วันประกำศถอนสถำนภำพกำรเป็น

นักศึกษำ หรือเป็นนักศึกษำโครงกำรควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำให้พิจำรณำเป็นรำยกรณี

 : ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ประเภทวิชำพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจ อุตสำหกรรมท่องเท่ียว ศิลปกรรม

อำรยธรรมมนุษย์
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

 : 104 สำรสนเทศศำสตร์

 : กลุ่มวิชางานศูนย์สารสนเทศและห้องสมุด



13311
13312
13412

13411

13416

13423

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ระบบสำรสนเทศส ำนักงำน

กำรวิเครำะห์สำรสนเทศ
แหล่งสำรสนเทศทำงสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และวิทยำศำสตร์

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

กำรจัดกำรสำรสนเทศลักษณะพิเศษ

พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนในงำนสำรสนเทศ

   วิชาเฉพาะด้าน 4 ชุดวิชา
   บังคับ 3 ชุดวิชา

กำรพัฒนำและกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ

    ให้เลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ท่ีเปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกำศนียบัตร ปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ 

    (ศึกษาเพ่ิมเติมจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)



รหัสหลักสูตร  : 6501B0110013 Flag :  05

แขนงวิชา

วิชาเอก  : 10454 -

วิชาเฉพาะ/เน้น

ช่ือหลักสูตร

ช่ือเต็มปริญญาบัตร

ช่ือย่อปริญญาบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

3 ชุดวิชา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต )

14 ชุดวิชา ( 84  หน่วยกิต )

3 ชุดวิชา

10121
10131
10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา

   บังคับ 4 ชุดวิชา
13201
13202
13401
13413

11313
13203
13313
13314
13415

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 : ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม อุตสำหกรรมส่ิงทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

   วิชาแกน 6 ชุดวิชา

สำรสนเทศศำสตร์เบ้ืองต้น

   Bachelor of Arts Program in Information Science

 : ศิลปศำสตรบัณฑิต (สำรสนเทศศำสตร์)

   Bachelor of Arts (Information Science)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

 : ผู้มีคุณสมบัติต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ หรือเคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย 

เน่ืองจำกควำมประพฤติเส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย เน่ืองจำกควำมประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเข้ำศึกษำใหม่

ได้เป็นรำยกรณี หำกสภำวิชำกำรพิจำรณำเห็นสมควรให้เข้ำศึกษำ เม่ือพ้นก ำหนด 5 ปี นับแต่วันประกำศถอนสถำนภำพกำรเป็น

นักศึกษำ หรือเป็นนักศึกษำโครงกำรควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำให้พิจำรณำเป็นรำยกรณี

อำรยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์
ไทยศึกษำ

กำรส่ือสำรในงำนสำรสนเทศ
ประสบกำรณ์วิชำชีพสำรสนเทศศำสตร์ *
เทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยำกำรข้อมูล

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี
ภำษำอังกฤษเพ่ืองำนสำรสนเทศ
กำรวิจัยและกำรปฎิบัติงำนสำรสนเทศอิงหลักฐำนเชิงประจักษ์
กำรบริกำรและเผยแพร่สำรสนเทศ
กำรจัดกำรองค์กำรสำรสนเทศ
กำรสงวนรักษำสำรสนเทศดิจิทัล

 : ศศ.บ. (สำรสนเทศศำสตร์)

   B.A. (Information Science)

 : หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต แขนงวิชำสำรสนเทศศำสตร์

รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

 : 104 สำรสนเทศศำสตร์

 : กลุ่มวิชางานศูนย์สารสนเทศและห้องสมุด

* นักศึกษำต้องลงทะเบียนเรียนเม่ือเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชำสุดท้ำยของหลักสูตร



13311
13312
13412

13411

13416

13423

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

กำรพัฒนำและกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
กำรวิเครำะห์สำรสนเทศ
แหล่งสำรสนเทศทำงสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และวิทยำศำสตร์

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

กำรจัดกำรสำรสนเทศลักษณะพิเศษ

พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนในงำนสำรสนเทศ

ระบบสำรสนเทศส ำนักงำน

   วิชาเฉพาะด้าน 4 ชุดวิชา
   บังคับ 3 ชุดวิชา

    ให้เลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ท่ีเปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกำศนียบัตร ปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ 

    (ศึกษาเพ่ิมเติมจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)



รหัสหลักสูตร  : 6501B0110014 Flag :  06

แขนงวิชา

วิชาเอก  : 10454 -

วิชาเฉพาะ/เน้น

ช่ือหลักสูตร

ช่ือเต็มปริญญาบัตร

ช่ือย่อปริญญาบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต )

12 ชุดวิชา ( 72  หน่วยกิต )

1 ชุดวิชา

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา

   บังคับ 4 ชุดวิชา

13201

13202

13401

13413

11313

13203

13313

13314

13415

13311

13312

13412

หมายเหตุ

   วิชาแกน 6 ชุดวิชา

สำรสนเทศศำสตร์เบ้ืองต้น

กำรส่ือสำรในงำนสำรสนเทศ

ประสบกำรณ์วิชำชีพสำรสนเทศศำสตร์ *

เทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยำกำรข้อมูล

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

ภำษำอังกฤษเพ่ืองำนสำรสนเทศ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

* นักศึกษำต้องลงทะเบียนเรียนเม่ือเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชำสุดท้ำยของหลักสูตร

   B.A. (Information Science)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

 : ผู้มีคุณสมบัติต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ หรือเคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย 

เน่ืองจำกควำมประพฤติเส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย เน่ืองจำกควำมประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเข้ำศึกษำใหม่

ได้เป็นรำยกรณี หำกสภำวิชำกำรพิจำรณำเห็นสมควรให้เข้ำศึกษำ เม่ือพ้นก ำหนด 5 ปี นับแต่วันประกำศถอนสถำนภำพกำรเป็น

นักศึกษำ หรือเป็นนักศึกษำโครงกำรควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำให้พิจำรณำเป็นรำยกรณี

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

 : หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต แขนงวิชำสำรสนเทศศำสตร์

   Bachelor of Arts Program in Information Science

 : ศิลปศำสตรบัณฑิต (สำรสนเทศศำสตร์)

   Bachelor of Arts (Information Science)

กำรจัดกำรองค์กำรสำรสนเทศ

กำรสงวนรักษำสำรสนเทศดิจิทัล

   วิชาเฉพาะด้าน 4 ชุดวิชา

   บังคับ 3 ชุดวิชา

กำรพัฒนำและกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ

กำรวิเครำะห์สำรสนเทศ

แหล่งสำรสนเทศทำงสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และวิทยำศำสตร์

ไทยศึกษำ

 : ศศ.บ. (สำรสนเทศศำสตร์)

 : ส ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำ หรือปริญญำช้ันใดช้ันหน่ึงหรือเทียบเท่ำ

กำรวิจัยและกำรปฎิบัติงำนสำรสนเทศอิงหลักฐำนเชิงประจักษ์

กำรบริกำรและเผยแพร่สำรสนเทศ

 : 104 สำรสนเทศศำสตร์

 : กลุ่มวิชางานศูนย์สารสนเทศและห้องสมุด
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

Last updated: 29-March-2023

ระบบสำรสนเทศส ำนักงำน

กำรจัดกำรสำรสนเทศลักษณะพิเศษ

พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนในงำนสำรสนเทศ

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

    ให้เลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ท่ีเปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกำศนียบัตร ปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ 

    (ศึกษาเพ่ิมเติมจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)


