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คำานำา
 

ประเทศไทยอยู่ในสภาวะกระแสการปรับเปลี่ยนท่ีสำาคัญโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคม  

จงึตอ้งการสารสนเทศและความรูท่ี้มผีูจ้ดัดำาเนนิการอย่างเหมาะสมและทันความต้องการ รองรบัสนบัสนนุ 

การสร้างและระดมพลังความคิด การพัฒนาทรัพยากรและองค์การของประเทศ

สาขาวชิาศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช ในฐานะสาขาวิชาท่ีจัดสอนวิชาพ้ืนฐานตา่งๆ  

อันมีลกัษณะสหวทิยาการครอบคลมุเนือ้หาการศกึษาทางมนษุยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์วิทยาศาสตร ์ไดเ้ปิดสอน 

หลกัสตูรระดบัประกาศนยีบัตรการศกึษาท่ัวไป ประกาศนยีบัตรวิชาไทยคดศีกึษา ประกาศนยีบัตรวิชางานสารสนเทศ 

ประกาศนยีบัตรวชิาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ และหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีแขนงวชิาไทยคดศึีกษา และ 

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ และแขนงวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำาคัญ 

ในการจดัการศึกษาเพ่ือสรา้งองคค์วามรูแ้ละสรา้งบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถดา้นสารสนเทศในระดบัท่ี

สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง และมีคุณสมบัติตามความต้องการของตลาดงานสารสนเทศ 

จึงได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตร ระดับปริญญาโท แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2545 

และเพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร ท่ีมีความเข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเป็นผู้ท่ีมีความรู้  

มีวจิารณญาณในการวเิคราะห์สงัคมและวฒันธรรมไทย สามารถนำาความรูไ้ปใช้ประโยชนแ์ละประยุกตเ์ข้า

กบัสงัคมท่ีเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ จงึเปิดสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทแขนงวชิาไทยคดศีกึษา รุน่ท่ี 1 

ในปีการศึกษา 2547 ซ่ึงเป็นการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลท่ีประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี 

จนเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปว่า เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประหยัดและสะดวก และเพ่ือพัฒนาการศึกษาค้นคว้าและวิจัย และในปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาฯ 

จึงเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มี

ความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีมีความเช่ียวชาญ และเป็นผู้นำาในการพัฒนา 

งานสารสนเทศ สามารถเป็นที่ปรึกษาและแกนนำาในการบริหารจัดการสารสนเทศ

หลกัสตูรระดบับัณฑติศึกษา สาขาวิชาศลิปศาสตร ์สำาเรจ็ลงไดด้ว้ยดโีดยได้รบัความรว่มมอืจาก 

ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมดำาเนินการ สาขาวิชาฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  วัฒนาพงษากุล)
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์

1.	หลักการและเหตุผล
1.1	 แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
   สังคมโลกปัจจุบันเป็นสังคมท่ีมีความต้องการใช้สารสนเทศเป็นอย่างมาก สารสนเทศ 

มีบทบาทสำาคัญย่ิงต่อการวางแผน การตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ รวมท้ังการปฏิบัติงานของนักบริหาร  

นักวิชาการ และผู้ประกอบการต่างๆ ในทุกสาขาอาชีพ เป็นท่ียอมรับกันว่าผู้ใดมีสารสนเทศท่ีถูกต้อง  

สมบูรณ์และทันต่อเหตุการณ์มากเท่าใดก็ยิ่งจะมีโอกาสประสบความสำาเร็จในกิจการงานมากข้ึนเท่านั้น  

สำาหรับประเทศไทยซ่ึงอยู่ในระหว่างการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรม ความต้องการใช้สารสนเทศ 

เป็นสิง่ท่ีหลกีเลีย่งไม่ได ้และเนือ่งจากบุคลากรวิชาชีพสารสนเทศยังขาดแคลน ดงันัน้ จึงจำาเป็นอยา่งย่ิงท่ี 

สถาบันอุดมศึกษาจะต้องเร่งผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในระดับสูง เพ่ือทำาหน้าท่ีบริหาร 

องค์การสารสนเทศและเพ่ือทำาหน้าท่ีสอนวิชาสารสนเทศศาสตร์ ท้ังนี้ เพ่ือรองรับการพัฒนา 

ประเทศในอนาคต

   ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนได้เปิดสอนหลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บัณฑิตท่ีสำาเร็จการศึกษา 

มีความรู้ความสามารถในระดับปฏิบัติงานในองค์การสารสนเทศและสำานักงานท่ัวไปอย่างมี 

ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรปริญญาตรีโดยท่ัวไปมิได้เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งผลิตผู้ท่ีมีความรู้ 

ความสามารถในการบริหาร และแม้ว่าในปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศท้ังภาครัฐและ 

ภาคเอกชนหลายสถาบัน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยรามคำาแหง มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง 

บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์แตส่ถาบันดงักลา่วสว่นใหญไ่ม่ไดเ้นน้การเปิดสอนหลกัสตูรเฉพาะดา้น 

การจดัการสารสนเทศ นอกจากนีห้ลกัสตูรท่ีกำาลงัเปิดสอนเหลา่นัน้เป็นหลกัสตูรในระบบมหาวิทยาลยัปิด  

ทำาให้การรบันสิตินกัศึกษาเป็นไปอย่างจำากดั มหาบัณฑติท่ีจบหลกัสตูรของสถาบันดงักลา่วจงึมจีำานวนนอ้ย 

ไม่เพียงพอท่ีจะตอบสนองความต้องการบุคลากรสารสนเทศของตลาดแรงงาน ซ่ึงต้องการผู้ท่ีมีความรู้

ความสามารถในระดับสูงท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหาร

และการจัดการสารสนเทศ



2
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

   มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชเป็นมหาวทิยาลยัท่ีจดัการเรยีนการสอนในระบบการศกึษา 

ทางไกล ซ่ึงเอ้ืออำานวยให้ผู้ประกอบหน้าท่ีการงานสามารถศึกษาควบคู่ไปในขณะทำางานและสามารถ 

นำาประสบการณ์จากการทำางานมาใช้ในการศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังยึดหลักการขยาย 

โอกาสทางการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มเปิดสอนหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร ์วิชาเอกสารสนเทศท่ัวไป เม่ือ พ.ศ.  2532 และวิชาเอก 

สารสนเทศสำานักงาน เมื่อ พ.ศ. 2533 มีผู้สำาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตมาแล้วหลายรุ่น มหาวิทยาลัยฯ 

จึงเห็นความจำาเป็นในการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือรองรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

และตอบสนองตลาดงานสารสนเทศ ซ่ึงต้องการผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ในระดับสูงท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนั้น ในปีการศึกษา 2545 จึงได้เปิดสอนหลักสูตร 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร ์โดยเนน้การจดัการสารสนเทศ ซ่ึงมีผูส้นใจเข้าศกึษา 

ต่อจำานวนมากและสำาเรจ็การศกึษาไปแลว้จำานวนหนึง่ และจากการตดิตามผลของมหาบัณฑติแขนงวิชา 

สารสนเทศศาสตรผ์นวกกบัข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช วา่ดว้ย การศกึษาระดบับัณฑติศกึษา 

พ.ศ.  2550 ได้เปลีย่นแปลงการกำาหนดเนือ้หาสาระและประสบการณข์องชุดวิชาระดบับัณฑติศกึษาท่ีเป็น 

ลักษณะบูรณาการ จากเดิม 5 หน่วยกิต ให้มีค่าเท่ากับ 6 หน่วยกิต และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ได้กำาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนา  

หลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ดังนั้น สาขาวิชาฯ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเป็น หลักสูตร 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร ์(ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ.  2551) ซ่ึงไดร้บัความเห็นชอบ 

จากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเม่ือวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยเปิดสอน 

ในปีการศึกษา 2554 แล้วได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชา

สารสนเทศศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) เพ่ือให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยเปิดสอนในปีการศึกษา 2555

   ในขณะเดยีวกนั สาขาวชิาฯ ไดด้ำาเนนิการพัฒนาหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ แขนงวิชา 

สารสนเทศศาสตร ์(หลกัสตูรใหม่ พ.ศ.  2552) เพ่ือผลติดษุฎบัีณฑติให้มคีวามรูค้วามสามารถในการสรา้ง 

องค์ความรู้ใหม่ท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นผู้นำาในการพัฒนางานสารสนเทศ สามารถเป็นท่ีปรึกษา

และแกนนำาในการบริหารจัดการสารสนเทศ ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาแล้วเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และเปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2553 

แล้วได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  
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(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) เพ่ือให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 

2554 โดยเปิดสอนในปีการศึกษา 2555

1.2	 แขนงวิชาไทยคดีศึกษา
   มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชเป็นมหาวทิยาลยัระบบเปิด จดัการศึกษาโดยยึดหลกัการศกึษา 

ตลอดชีวิต ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเพิ่มพูน 

วิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพ มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำาคัญของความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ 

สังคมไทยในอดีตและปัจจุบัน ท้ังในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือเป็นรากฐานท่ีดีในการ 

พัฒนาประเทศ จึงได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา ใน พ.ศ. 2530

   ปัจจุบัน สังคมไทยได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมตะวันตกอย่างกว้างขวาง และมีการ 

ผสมผสานทางวฒันธรรม ทำาให้วถิชีีวติไทยเปลีย่นแปลงเป็นสากลมากข้ึน รวมท้ังละเลยการศกึษาความรู ้

เกีย่วกบัสงัคม วฒันธรรมไทยอยา่งลกึซ้ึงและกว้างขวาง กอ่ผลสบืเนือ่งให้ไม่สามารถดำารงลกัษณะท่ีดงีาม 

ของสังคมและวัฒนธรรมไว้ได้ รัฐบาลจึงได้กำาหนดบทบาทหน้าท่ีของคนไทยไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หมวด 3 มาตรา 46 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

หมวด 4 มาตรา 43 ให้คนไทยศึกษาอบรม พิทักษ์รักษาอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

   ดังนัน้ มหาวทิยาลยัจงึได้เปิดสอนหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวชิาไทยคดศีกึษา  

เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2549  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2548 โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มศาสนากับ 

สังคมไทย 2) กลุ่มภาษาและวรรณกรรม 3) กลุ่มประวัติศาสตร์ 4) กลุ่มสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

และ 5) กลุ่มเศรษฐกิจและการเมืองไทย เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมไทย  

โดยตอบสนองปรัชญาการศึกษาระบบทางไกลของมหาวิทยาลัยท่ีให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีวิจารณญาณ 

ในการวเิคราะห์สงัคมและวฒันธรรมไทย ดว้ยความเข้าใจท่ีกระจา่ง สามารถนำาไปใช้ประโยชนแ์ละประยุกต์ 

เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้ และตอบสนองความต้องการของสังคมไทยได้ 

อย่างเหมาะสม และเนือ่งจากข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช วา่ดว้ย การศกึษาระดบับัณฑติศกึษา  

พ.ศ. 2550 ได้เปลี่ยนแปลงการกำาหนดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ของชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

ท่ีเป็นลกัษณะบูรณาการ จากเดมิ 5 หนว่ยกติ ให้มคีา่เท่ากบั 6 หนว่ยกติ และประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร  

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ได้กำาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนา 

หลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ดังนั้น สาขาวิชาจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเป็น 
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หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวชิาไทยคดศีกึษา (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ.  2552)  ซ่ึงไดร้บัความเห็นชอบ 

จากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเม่ือวันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2552 และเปิดสอนใน 

ปีการศึกษา 2553 แล้วได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวอีกครั้งเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) เพ่ือให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

 
2.		วัตถุประสงค์

2.1	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์	มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ผลิตดุษฎีบัณฑิตทางสารสนเทศศาสตร์โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

   1) มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทาง 

สารสนเทศศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนางานสารสนเทศ

   2) มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสภาพปัญหาทาง 

สารสนเทศศาสตร์

   3) มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ 

ด้านสารสนเทศศาสตร์

   4) มีภาวะผู้นำา คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

2.2	 หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ	แขนงวชิาไทยคดศีกึษา มวีตัถปุระสงค์เพ่ือผลติ  

มหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

   1) มีความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยในลักษณะสหวิทยาการ

   2) สามารถพินิจวิเคราะห์ วิจารณ์สังคมไทยในกระแสความเปลี่ยนแปลงได้

   3) สามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการดำาเนินชีวิตได้อย่าง 

เหมาะสม

2.3	 หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต	แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร	์มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ 

ผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

   1) มีความรู้ความสามารถในการจัดการสารสนเทศในระดับสูงท้ังภาคทฤษฎีและ 

ภาคปฏิบัติ

   2) มีความรู้ความสามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการ 

สารสนเทศ



5
สาขาวิชาศิลปศาสตร์

   3) มีความรู้ความสามารถในการวิจัยด้านสารสนเทศศาสตร์

   4) มีจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

3.	คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน

ต่างๆ เป็นกรรมการทีป่รึกษาประจำาสาขาวชิาศลิปศาสตร์เพือ่ทำาหน้าทีพ่จิารณาเสนอความเหน็เกี่ยวกับ 

มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชา

ศิลปศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล ประธานกรรมการ

 2) ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ปราบพาล กรรมการ

 3) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา กรรมการ

 4) ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์  กรรมการ

 5) ศาสตราภิชาน ดร.ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์ กรรมการ

 6) ศาสตราจารย์ ดร.พัทยา สายหู กรรมการ

 7) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน กรรมการ

 8) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร กรรมการ

 9) อาจารย์ คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ กรรมการ

 10) อาจารย์ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์                                               กรรมการ

 11) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ เลขานุการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  วัฒนาพงษากุล)

 12) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (อาจารย์วสันต์  รัตนโภคา)

 13) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางทองร้อย  พันธ์ยาง-รักษาการแทน)
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4.	คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร์เพื่อทำา 

หนา้ท่ีพิจารณาดำาเนนิงานดา้นบรหิารและวชิาการของสาขาวชิา และปฏบัิตหินา้ท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวทิยาลยั 

หรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  วัฒนาพงษากุล ประธานกรรมการ

2) รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำาทิพย์  วิภาวิน  กรรมการ

3) รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร  หมอยาดี กรรมการ

4) รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล กรรมการ

5) รองศาสตราจารย์สำารวย  กมลายุตต์ กรรมการ

6) รองศาสตราจารย์อนัญญา  สิทธิอำานวย กรรมการ

7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติกา  จิวาลักษณ์ กรรมการ

8) อาจารย์มนต์ชัย  แซ่เตีย                                                   กรรมการ 

9) อาจารย์วสันต์  รัตนโภคา เลขานุการ

10) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 (นางทองร้อย  พันธ์ยาง-รักษาการแทน)

5.	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจำาสาขาวิชาศลิปศาสตร ์

เพ่ือทำาหนา้ท่ีดำาเนนิงานดา้นบัณฑิตศกึษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำาเนนิงานของมหาวิทยาลยั  

ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ประธานกรรมการ

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  วัฒนาพงษากุล)

2. ผู้แทนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ

 (ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์)

3. ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร  เย็นบำารุง)

4. ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาไทยคดีศึกษา กรรมการ

 (รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรา  วีรบุรีนนท์)
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5. ผู้แทนคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร ์ กรรมการ

 (รองศาสตราจารย์สำารวย  กมลายุตต์)

6. ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล)

7. ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา แขนงวิชาไทยคดีศึกษา กรรมการ

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ  ยหะกร)

8. ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา กรรมการและเลขานุการ

 (อาจารย์ ดร.ฐิติมา  ศรีวัฒนกุล)

9. เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 (นายสุธน  มากระดี)

10. เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 (นางสาวพัชราวรรณ  เสน่หา)

 

6.	คณาจารย์ประจำาหลักสูตร
6.1		หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

ชุติมา  สัจจานันท์, ศาสตราจารย์ ดร.  อ.บ., พ.ม., อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์),

  Dip. PGCSIS, M.L.S. (Information 

  Science), Ed.D. Charles Sturt University

ทัศนา  หาญพล, รองศาสตราจารย์ ดร.  อ.บ., อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์), M.A.,  

  Ph.D. (Educational Media) 

  University of Missouri Columbia

น้ำาทิพย์  วิภาวิน, รองศาสตราจารย์ ดร.  อ.บ., อ.ม., วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),

  Ph.D. (Library and Information Studies)  

  Loughborough University

ปัทมาพร  เย็นบำารุง, รองศาสตราจารย์ ดร.  ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), M.Ed., 

  Ph.D. (Library and Information Science) 

  The University of Texas at Austin

สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์ ดร.  อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), M.L.S., 

  Ph.D. (Library and Information Science) 

  Indiana University
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6.2	 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต		แขนงวิชาไทยคดีศึกษา
จิตรา  วีรบุรีนนท์, รองศาสตราจารย์ ดร.  ร.บ. (เกียรตินิยม), น.บ., M.Sc. 

  (Human Settlements Planning and  

  Development), สส.ด. (การบริหารสังคม) 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มัลลิกา  มัสอูดี, รองศาสตราจารย์  อ.บ., อ.ม. (ประวัติศาสตร์)   

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรายุทธ  ยหะกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ศศ.บ., นศ.ม., สค.ม. (สังคมวิทยา), 

  ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา)  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สุดจิต  เจนนพกาญจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  สส.บ., สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์),

  สส.ด. (การบริหารสังคม) 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ, รองศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 

  M.S., Ph.D. (Economics) Oklahoma

   State University

6.3	 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต		แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
ชุติมา  สัจจานันท์, ศาสตราจารย์ ดร.   อ.บ., พ.ม., อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์), 

  Dip. PGCSIS, M.L.S. (Information 

  Science), Ed.D. Charles Sturt University

ฐิติมา  ศรีวัฒนกุล, อาจารย์ ดร. วศ.บ., M.Sc. (Software Engineering),

    Ph.D. (Computer Science)

    University of York

น้ำาทิพย์  วิภาวิน, รองศาสตราจารย์ ดร.  อ.บ., อ.ม., วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),

  Ph.D. (Library and Information Studies)

  Loughborough University

ปัทมาพร  เย็นบำารุง, รองศาสตราจารย์ ดร.   ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), M.Ed., 

  Ph.D. (Library and Information Science) 

  The University of Texas at Austin
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สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์ ดร.   อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), M.L.S.,

  Ph.D. (Library and Information Science)

  Indiana University 

7.	คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
กฤติกา  จิวาลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ศศ.บ., ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ

  สารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จรัสวัฒน์  ไตรรัตน์, รองศาสตราจารย์ ดร.  ศศ.บ. (เกียรตินิยม), A.M. (Linguistics), 

  Ed.D. Charles Sturt University

จิตรา  วีรบุรีนนท์, รองศาสตราจารย์ ดร.   ร.บ. (เกียรตินิยม), น.บ., M.Sc. 

  (Human Settlements Planning and  

  Development), สส.ด. (การบริหารสังคม) 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชำานาญ  เชาวกีรติพงศ์, รองศาสตราจารย์  กศ.บ., วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 

  ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุติมา  สัจจานันท์, ศาสตราจารย์ ดร.   อ.บ., พ.ม., อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์), 

  Dip. PGCSIS, M.L.S. (Information 

  Science), Ed.D. Charles Sturt University 

ฐิติมา  ศรีวัฒนกุล, อาจารย์ ดร. วศ.บ., M.Sc. (Software Engineering),

    Ph.D. (Computer Science)

    University of York

ทรงลักษณ์  สกุลวิจิตร์สินธุ์, อาจารย์   วท.บ., M.Sc. (Computer Science) 

  Asian Institute of Technology

นรินทร์ทิพย์  ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.   ศศ.บ., ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร), 

  Ph.D. (Education) University of Exeter

น้ำาทิพย์  วิภาวิน, รองศาสตราจารย์ ดร.  อ.บ., อ.ม., วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),

  Ph.D. (Library and Information Studies)

  Loughborough University
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ปัณฉัตร  หมอยาดี, รองศาสตราจารย์ ดร.  ศศ.บ., ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์), ปร.ด.

  (วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปัทมาพร  เย็นบำารุง, รองศาสตราจารย์ ดร.   ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), M.Ed., 

  Ph.D. (Library and Information Science) 

  The University of Texas at Austin

ปุณณฑรีย์  สันติสุภาพร, อาจารย์  ศศ.บ., ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม)

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     

มนต์ชัย  แซ่เตีย, อาจารย์   อ.บ. (เกียรตินิยม), อ.ม. (ภาษาจีน)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาลี ล้ำาสกุล, รองศาสตราจารย์ อ.บ., อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์)

                                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

เมธีพัชญ์  จงวโรทัย, อาจารย์   ร.บ., อ.ม. (ประวัติศาสตร์) 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วสันต์  รัตนโภคา, อาจารย์   ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), อ.ม.

  (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัชรพงษ์  อนันต์ชื่น, รองศาสตราจารย์ ดร.   กศ.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม., 

  Ph.D. (Mathematics) 

  Curtin University of Technology

วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน, อาจารย์ ศศ.บ., ศศ.ม. (วัฒนธรรมและการพัฒนา)

     มหาวิทยาลัยมหิดล

สมเกียรติ  วัฒนาพงษากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ศศ.บ. (เกียรตินิยม), ศศ.ม., ศศ.ด.

  (ภาษาเขมร) มหาวิทยาลัยศิลปากร

สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์ ดร.   อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), M.L.S.,

  Ph.D. (Library and Information Science)

  Indiana University

สรายุทธ  ยหะกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ศศ.บ., นศ.ม., สค.ม. (สังคมวิทยา), 

  ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา)  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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สำารวย  กมลายุตต์, รองศาสตราจารย์   วท.บ., M.Sc. (Statistics), 

  M.Sc. (Computer Technology) 

  Asian Institute of Technology

อนัญญา  สิทธิอำานวย, รองศาสตราจารย์   อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 

  M.A. (English) Indiana University

อลิสา  วานิชดี, รองศาสตราจารย์ ดร.   น.บ., M.A. (English), M.A. (TEFL),   

  Ph.D. (Applied Linguistics)

  University of Reading

 

8.	ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศประจำาสาขาวิชา
คริสโตเฟอร์  อิงเคิล  B.A., M.A. (History), M.A. (Asian Studies) 

  Cornell University

เดวิด  เจมส์  สตีเฟนสัน B.A. (Communication - Public

     Relation/Advertising) University of Houston

นอกจากนี ้มหาวทิยาลยัไดเ้ชญิคณาจารย์และผูท้รงคณุวุฒจิากสถาบันการศกึษาและหนว่ยงาน 

อ่ืนอีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุงประมวลสาระและ 

แนวการศึกษาชุดวชิา ซ่ึงรายนามผูท้รงคุณวุฒเิหลา่นีมี้ปรากฏในประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา 

ท่ีท่านไดผ้ลติ/ปรบัปรงุ และเป็นอาจารย์สมัมนาเสรมิ สมัมนาเข้ม อาจารย์ท่ีปรกึษาวชิาการ ตลอดจนอาจารย ์

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
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	 9.	 หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร 2 ระดับ ดังนี้

9.1  ระดับปริญญาเอก เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ

   v	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

9.2  ระดับปริญญาโท เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ

   v	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

10.	 การรับรองหลักสูตร
สำานกังาน ก.พ. ไดร้บัรองคณุวฒุขิองผูส้ำาเรจ็การศกึษาหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบัีณฑิต แขนงวิชา

สารสนเทศศาสตร ์และหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร ์แลว้โดยอาจบรรจุ

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรอืนสามัญในตำาแหนง่ท่ี ก.พ. กำาหนดว่าคณุวุฒดิงักลา่วเป็นคณุสมบัติ

เฉพาะสำาหรับตำาแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ

11.	 ประเภทของนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

11.1 นักศึกษาสามัญ หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ตาม 

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

11.2 นักศึกษาทดลองเรียน หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามเง่ือนไข 

ของแต่ละสาขาวชิา ซ่ึงเม่ือผา่นการประเมินผลหรอืครบเงือ่นไขของแตล่ะสาขาวิชาแลว้จึงจะรบัเข้าเป็น 

นักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 

ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 

12.	 คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
12.1 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) แต่ไม่เกิน 2 ชุดวิชา 

(12 หน่วยกิต)

หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

  http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
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   หลักสูตร แบบ 2.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่กำาหนด  

3 ชุดวชิา  (18 หนว่ยกติ) ด้วยคะแนนเฉลีย่สะสมไม่นอ้ยกว่า 3.00 จากระบบคะแนน 4.00 แต้ม ลงทะเบียนเรยีน 

ดษุฎนีพินธ ์(36 หน่วยกติ) และในภาคการศกึษาสดุท้ายกอ่นสำาเรจ็การศกึษา นกัศกึษาจะต้องลงทะเบียน 

เพ่ือเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) และผลงานหรือส่วนหนึ่ง

ของผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ 

ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกรว่มกลัน่กรองและเป็นท่ียอมรบัในสาขาวิชานัน้หรอืในระดบันานาชาติ

12.2 การศกึษาตามหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท ใช้ระยะเวลาศกึษาไมเ่กนิ 6 ปีการศกึษา นกัศกึษา 

ลงทะเบียนเรยีนไดภ้าคการศกึษาละไม่เกนิ  2 ชุดวิชา (12 หนว่ยกติ) ยกเว้นภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเพ่ือ 

เข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ให้ลงทะเบียนได้  3 ชุดวิชา  ดังนั้น นักศึกษาทุกคน 

ควรลงทะเบียนเรียนตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาท่ีระบุไว้ในหลักสูตรของตน ซ่ึงแต่ละภาค 

การศกึษาอาจเรยีนครบ  2 ชุดวชิาตามท่ีมหาวิทยาลยักำาหนด หรอืเลอืกเรยีนเพียง 1 ชุดวิชาก็ได้ สำาหรบั 

ชุดวชิาท่ีเหลอือาจเรยีนภายหลงัโดยวางแผนการศกึษาให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการเปดิสอนชุดวิชานัน้ๆ

   หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามท่ี 

กำาหนด 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) สอบผ่าน 

การปกป้องวิทยานิพนธ์ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน 

เพ่ือเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) สำาหรับการลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะทำาได้เมื่อสอบผ่าน 4 ชุดวิชา ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 

และผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ 

ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

   หลักสูตร แผน ข นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามท่ีกำาหนด  

5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) สอบผา่นประมวลความรู ้ลงทะเบียนเรยีนชุดวิชาการศกึษาคน้คว้าอสิระ (6 หนว่ยกติ) 

สอบผ่านการนำาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษา 

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

12.3 การลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาพิจารณาจากโครงสร้างของ 

หลักสูตร และแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรฉบับนี้ ประกอบกับแนวทาง 

การเปิดสอนชุดวิชาและตารางสอบไล่ท่ีระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนเรียนแต่ละปีการศึกษา ท้ังนี้ ชุดวิชา 

ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน

12.4 การศึกษาตามหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก นอกจากการศึกษาจากแนวการศกึษา ประมวล

รายชื่อเอกสารคัดสรร การสื่อสารผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาเสริม/ 
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การสัมมนาเข้ม เพื่อส่งงานและเสนอผลงาน และสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ 

ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

12.5 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากส่ือการสอนทางไกล 

ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้แล้ว นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม จัดทำารายงานและส่งงานท่ีได้รับ 

มอบหมาย เข้ารว่มสมัมนาเสรมิ/สมัมนาเข้ม และสอบไลป่ระจำาภาคการศกึษาตามวัน เวลา และสถานท่ี 

ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

12.6 หากนกัศกึษามีปัญหาเกีย่วกบัเนือ้หาในประมวลสาระ แนวการศกึษาชุดวิชา สือ่การสอน 

ต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำาปรึกษาท่ีสาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ 

โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

   ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร์

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด 

   อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

   โทรศัพท์ 0 2503 3565 หรือ 0 2504 8516 - 7

   โทรสาร 0 2503 3564 หรือ 

   เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/schools/sla/home/

12.7 หากนกัศกึษามีปัญหาเกีย่วกบัการลงทะเบยีนเรยีน การโอนชุดวิชา การเพ่ิม/ถอนชุดวิชา  

การเปลีย่นคำานำาหนา้ช่ือ - ช่ือสกลุ การเปลีย่นท่ีอยู่ การขอตอ่อายุสถานภาพนกัศึกษา การลาพักการศึกษา 

การขอรบัใบประเมินผลการศกึษา การขอรบัใบรบัรองสถานภาพนกัศกึษา การขอรบัใบรายงานผลการศกึษา  

รวมท้ังการรอ้งเรยีนเรือ่งอืน่ๆ ท่ีเกีย่วกบักจิกรรมการศกึษาในเรือ่งการสมคัรเป็นนกัศกึษา การลงทะเบียนเรยีน  

และการสอบ สามารถขอคำาปรึกษาท่ีสำานักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร 

หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

   สำานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ตู้ ปณ. 55 ที่ทำาการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่

   กรุงเทพฯ 10210

   โทรศัพท์ 0 2504  7561 - 4

   โทรสาร 0 2503 3675 หรือ 

   เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/forum/page/Topic.aspx?idindex=19 หรือ

   http://www.stou.ac.th/schools/sla/home/



รายละเอียดหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

Doctor of Philosophy Program in Information Science

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)

อักษรย่อ ปร.ด. (สารสนเทศศาสตร์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Information Science)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Information Science)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสำานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว

2) มีคะแนนเฉลีย่ระดบัปรญิญาโทไม่นอ้ยกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 สว่นผูส้มัครท่ีมผีล

การศกึษานอ้ยกวา่ 3.25 ต้องนำาเสนอผลงานทางวิชาการหรอืผลการปฏิบัตงิานในลกัษณะท่ีมหาวิทยาลยั

กำาหนด 

3) มีข้อมูลหลักฐานรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ผลงาน และประสบการณ์ที่เด่นชัดและ

เหมาะสมในศาสตรท่ี์ศกึษา และมีโครงการและแผนการท่ีชัดเจนเกีย่วกบัการนำาความรูแ้ละประสบการณ์

จากการศึกษาตามหลักสูตรไปปฏิบัติภายหลังสำาเร็จการศึกษา 

4) มีความรู้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด และ 

5) มีโครงการในการทำาดุษฎีนิพนธ์ 

หมายเหตุ  1. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 - 5 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยกำาหนดให้ศึกษาชุดวิชา 
   เพิ่มเติมหรือตามเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของ 
   มหาวิทยาลัย

  
2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 5) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพ 

   การเป็นนักศึกษาของ มหาวทิยาลยัเนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี หากการกระทำานัน้ไดก้ระทำาโดย 
   มิได้มีเจตนากระทำาความผิด หรือกระทำาโดยประมาทและลุแก่โทษในการกระทำา จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ 
   หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพ 
   การเป็นนักศึกษา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แบบ  2.1

  (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 	 	 	 ชุดวิชา  หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ   3 18  

 ข. ดุษฎีนิพนธ์     36

 ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต    ไม่นับหน่วยกิต

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  54  หน่วยกิต

	 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ  3  ชุดวิชา  (18  หน่วยกิต)

   13901 มิติสารสนเทศศาสตร์

  13902 การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์ 

  13903 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

 ข. ดุษฎีนิพนธ์  (36  หน่วยกิต)

      13998 ดุษฎีนิพนธ์  

 ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต  (ไม่นับหน่วยกิต)

  13999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์**
   เป็นการสัมมนาเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

   การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นกัศกึษาจะตอ้งเข้ารบัการสมัมนาเข้มเสรมิประสบการณด์ษุฎบัีณฑติสารสนเทศศาสตร์ในภาคการศกึษาสดุท้าย 

  ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แบบ 2.1

ปีที่ 1 ภาคต้น 13901 มิติสารสนเทศศาสตร์

  13902 การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์

ปีที่ 1 ภาคปลาย 13903 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

ปีที่ 2 ภาคต้น 13998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่ 2 ภาคปลาย 13998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่ 3 ภาคต้น 13998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่ 3 ภาคปลาย 13999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์





รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 - งดรับนักศึกษาใหม่่)
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 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  แขนงวิชาไทยคดีศึกษา

Master of Arts Program in Thai Studies

ชื่อปริญญา	
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา)

อักษรย่อ ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Arts (Thai Studies) 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.A. (Thai Studies)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ

2) มีประสบการณ์การทำางานหลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี

หมายเหตุ  ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 2) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสถานภาพ 

  การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำานั้นได้กระทำาโดย 

  มิได้มีเจตนากระทำาความผิด หรือกระทำาโดยประมาทและลุแก่โทษในการกระทำาจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้  

  หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ท้ังนี้ เม่ือพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพ 

  การเป็นนักศึกษา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน ก  แบบ ก 2

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 	 	 	 ชุดวิชา  หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ  4  24  

 ข. วิทยานิพนธ์     12

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต    ไม่นับหน่วยกิต

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

	 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ  4  ชุดวิชา  (24  หน่วยกิต)

  บังคับ		3		ชุดวิชา

  12711 การวิจัยด้านไทยคดีศึกษา

  12712 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย

  12713 สัมมนาไทยคดีศึกษา 

  และเลือก		1		ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  12721 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  12722 การบริหารจัดการทางวัฒนธรรม

 ข. วิทยานิพนธ์  (12  หน่วยกิต)

    12795 วิทยานิพนธ์

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  (ไม่นับหน่วยกิต)

            12796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตไทยคดีศึกษา**
   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตไทยคดีศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย 

  ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แผน ข

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 	 	 	 ชุดวิชา  หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ  5   30  

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ   1   6

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต    (ไม่นับหน่วยกิต)

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

	 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ  5  ชุดวิชา  (30  หน่วยกิต)

  บังคับ		3		ชุดวิชา

  12711 การวิจัยด้านไทยคดีศึกษา

  12712 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย

  12713 สัมมนาไทยคดีศึกษา 

         และเลือก		2		ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  12721 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  12722 การบริหารจัดการทางวัฒนธรรม

  12723 การพัฒนาจากมุมมองของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

  12724 สัมมนาการพัฒนาสังคมไทยตามแนวสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ  1  ชุดวิชา  (6  หน่วยกิต)

  12794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  (ไม่นับหน่วยกิต)          

  12796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตไทยคดีศึกษา*
   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตไทยคดีศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย 

  ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน ก  แบบ ก 2

          ปีที่ 1 ภาคต้น 12711 การวิจัยด้านไทยคดีศึกษา

  12712 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย

ปีที่ 1 ภาคปลาย 12713 สัมมนาไทยคดีศึกษา

  12721 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ปีที่ 2 ภาคต้น 12795 วิทยานิพนธ์

ปีที่ 2 ภาคปลาย 12795 วิทยานิพนธ์

  12796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตไทยคดีศึกษา

 

แผน ข

ปีที่ 1 ภาคต้น 12711 การวิจัยด้านไทยคดีศึกษา

  12712 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย

ปีที่ 1 ภาคปลาย 12713 สัมมนาไทยคดีศึกษา

  _ _ _ _ _ ชุดวิชาเฉพาะเลือก  1  ชุดวิชา

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  12721 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  12722 การบริหารจัดการทางวัฒนธรรม

ปีที่ 2 ภาคต้น   _ _ _ _ _ ชุดวิชาเฉพาะเลือก  1  ชุดวิชา

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  12723 การพัฒนาจากมุมมองของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

  12724 สัมมนาการพัฒนาสังคมไทยตามแนวสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ปีที่ 2 ภาคปลาย 12794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  12796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตไทยคดีศึกษา



รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

Master of Arts Program In Information Science

ชื่อปริญญา	
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)

อักษรย่อ ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Arts (Information Science) 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.A. (Information Science)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเรจ็การศกึษาข้ันปรญิญาตรโีดยไม่จำากดัสาขาวชิาจากมหาวทิยาลยัหรอืสถาบันอดุมศกึษา 

อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ

2) ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำากว่า 2.30
 

หมายเหตุ ผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 2) ต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสถานภาพ 

 การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำานั้นได้กระทำาโดยมิได้ 

 มีเจตนากระทำาความผิด หรือกระทำาโดยประมาทและลุแก่โทษในการกระทำา จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้  

 หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ท้ังนี้ เม่ือพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพ 

 การเป็นนักศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน ก  แบบ ก 2

	 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 	 	 	 ชุดวิชา  หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ   4 24  

 ข. วิทยานิพนธ์     12

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ไมน่บัหนว่ยกติ

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 
  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ  4  ชุดวิชา  (24  หน่วยกิต)

  บังคับ		3		ชุดวิชา

  13721 การจัดการขั้นสูงสำาหรับองค์การสารสนเทศ  

  13722 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์

  13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน

  และเลือก		1		ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ

  13733 ผู้ใช้และการบริการสารสนเทศ

  13734 การจัดการความรู้

  99702 การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และการประยุกต์  

 ข. วิทยานิพนธ์   (12  หน่วยกิต)

   13788 วิทยานิพนธ์

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  (ไม่นับหน่วยกิต)

            13789 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์*
   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

  

 แผน ข

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร			 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ  5  30  

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ  1  6

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต     ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ในภาคการศึกษาสุดท้าย 

  ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ  5  ชุดวิชา  (30  หน่วยกิต)

  บังคับ		4		ชุดวิชา

  13721 การจัดการขั้นสูงสำาหรับองค์การสารสนเทศ

  13722 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์

  13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน

  13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ

         และเลือก		1		ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  13733 ผู้ใช้และการบริการสารสนเทศ

  13734 การจัดการความรู้

  99702 การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และการประยุกต์  

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ  1  ชุดวิชา  (6  หน่วยกิต)

       13787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   (ไม่นับหน่วยกิต)

            13789 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์*
   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ในภาคการศึกษาสุดท้าย 

  ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

 แผน ก แบบ ก 2

ปีที่ 1 ภาคต้น 13721 การจัดการขั้นสูงสำาหรับองค์การสารสนเทศ

  13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน

ปีที่ 1 ภาคปลาย 13722 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์

    _ _ _ _ _ ชุดวิชาเฉพาะเลือก  1  ชุดวิชา

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ

  13733 ผู้ใช้และการบริการสารสนเทศ

  13734 การจัดการความรู้

  99702 การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และการประยุกต์ 

ปีที่ 2 ภาคต้น 13788 วิทยานิพนธ์

ปีที่ 2 ภาคปลาย 13788 วิทยานิพนธ์

  13789 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์

แผน ข

ปีที่ 1 ภาคต้น 13721 การจัดการขั้นสูงสำาหรับองค์การสารสนเทศ

  13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน

ปีที่ 1 ภาคปลาย 13722 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์

  13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ

ปีที่ 2 ภาคต้น   _ _ _ _ _ ชุดวิชาเฉพาะเลือก  1  ชุดวิชา

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  13733 ผู้ใช้และการบริการสารสนเทศ

  13734 การจัดการความรู้

  99702 การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบรหิารโครงการ และการประยกุต์ 

       ปีที่ 2 ภาคปลาย 13787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  13789 การอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์มหาบัณฑติสารสนเทศศาสตร์
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค
                  

รหัสชุดวิชา
5 หลัก

รหัสชุดวิชา
8 หลัก

รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

ระดับปริญญาเอก

13901 70133001 มิติสารสนเทศศาสตร์ 
13902 70133002 การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศ 
13903 70133003 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 
13998 70134001 ดุษฎีนิพนธ์ (สารสนเทศศาสตร์)  
13999 70135001 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์  

ระดับปริญญาโท

12711 50123001 การวิจัยด้านไทยคดีศึกษา 
12712 50123002 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย 
12713 50123003 สัมมนาไทยคดีศึกษา 
12721 50123004 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
12722 50123005 การบริหารจัดการทางวัฒนธรรม* - -
12723 50123006 การพัฒนาจากมุมมองของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
12724 50123007 สัมมนาการพัฒนาสังคมไทยตามแนวสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
12794 50124002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ไทยคดีศึกษา)  
12795 50124001 วิทยานิพนธ์ (ไทยคดีศึกษา)  
12796 50125001 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตไทยคดีศึกษา 
13721 50133001 การจัดการขั้นสูงสำาหรับองค์การสารสนเทศ 
13722 50133002 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ 
13723 50133003 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน 
13731 50133004 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
13733 50133005 ผู้ใช้และการบริการสารสนเทศ 
13734 50133006 การจัดการความรู้ 

13787 50134002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สารสนเทศศาสตร์)  
13788 50134001 วิทยานิพนธ์ (สารสนเทศศาสตร์)  
13789 50135001 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ 
99702 51133002 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการ และการประยุกต์* 

หมายเหตุ  ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง ท้ังน้ี ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย 

 * ยังไม่เปิดสอน
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 รายละเอียดชุดวิชา

ระดับปริญญาเอก

 

13901  มิติสารสนเทศศาสตร์ (6 หน่วยกิต)

 Information Science Perspectives

 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการท่ีเกี่ยวข้องกับสารสนเทศ  

  สารสนเทศศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

 2.  เพื่อให้สามารถประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และหลักการในการบริหารจัดการงาน

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด ทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวข้องกับสารสนเทศ และสารสนเทศศาสตร์ ความเป็น 

สหวิทยาการของสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ และองค์การสารสนเทศ ภาวะผู้นำา

จรยิธรรมจรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งกบัสารสนเทศ สภาพปัจจบัุนและแนวโนม้ของสารสนเทศ

และสารสนเทศศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

13902 การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์ (6 หน่วยกิต)

 Research and Advanced Research Methodology in Information Science

 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ จริยธรรมการวิจัยและ 

  การสร้างองค์ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์โดยการวิจัย

 2.  เพ่ือให้มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงในการวิจัยทาง 

  สารสนเทศศาสตร์

 3. เพื่อให้สามารถสังเคราะห์ประเด็นการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลักการและกระบวนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์ โดยการวิจัย 

ระเบียบวธิกีารวจิยัและสถติข้ัินสงู การใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็ในการวิเคราะห์และแปลผล การวิเคราะห์ข้อมูล  

การเผยแพร่และประยุกต์ผลการวิจัย จริยธรรมการวิจัย
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13903 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (6 หน่วยกิต)

 Seminar on Research Issues Related to Information Science

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสำาคัญในการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละสังเคราะหป์ระเดน็และปญัหาการวจิัยทีส่อดคล้องกับแนวคดิ 

  และทฤษฎีทางสารสนเทศศาสตร์

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการวิจัยท่ีสอดคล้องกับ

แนวคิดทางสารสนเทศศาสตร์ การจัดทำาโครงการดุษฎีนิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์

13998 ดุษฎีนิพนธ์ (สารสนเทศศาสตร์) (36 หน่วยกิต)

 Dissertation (Information Science)

 วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อกำาหนดประเด็นปญัหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง

 2. เพื่อกำาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และออกแบบการวิจัย

 3. เพื่อสอบอนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์

 4. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

 5. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 6. เพื่อสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการวิจัย

 7. เพื่อให้สามารถเสนอร่างบทความการวิจัยสำาหรับการเผยแพร่ และเขียนรายงานการวิจัย 

  ฉบับสมบูรณ์

 8. เพื่อเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การกำาหนดปัญหาการวิจัย การวางแผนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง การออกแบบ

การวิจัย การจัดทำาโครงการดุษฎีนิพนธ์ การสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ การสร้างเครื่องมือวิจัย  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำาเสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนสรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะการวิจัย การเสนอร่างบทความวิจัยสำาหรับ 

การเผยแพร่ การเขียนและเรียบเรียงรายงานการวิจัย และการนำาเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
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13999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ (6 หน่วยกิต)

 Doctoral Professional Experience in Information Science

 วัตถุประสงค์

 1.  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางสารสนเทศศาสตร์

 2. เพ่ือพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการตัดสินใจ และการแก้ 

  ปัญหา

 3. เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการสร้างเครือข่ายในระดับชาติและระดับสากล

 4. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำา และสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพสารสนเทศ

 5. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพสารสนเทศ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางสารสนเทศศาสตร์สู่การปฏิบัติในการจัดการ

สารสนเทศ การสร้างเครือข่ายระดับชาติและระดับสากล การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำา สมรรถนะ

ทางวิชาการและวิชาชีพสารสนเทศ คุณธรรมจริยธรรม  และจรรยาวิชาชีพสารสนเทศ

ระดับปริญญาโท

12711 การวิจัยด้านไทยคดีศึกษา (6 หน่วยกิต)

 Research Methodology in Thai Studies

 วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อสำารวจผลงานวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับไทย

 2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการวิจัย

 3. เพื่อให้รู้จักวิเคราะห์งานวิจัยในด้านระเบียบวิธีและเนื้อหา

 4. เพ่ือให้ทราบลักษณะงานวิจัยท่ีดี ข้อบกพร่องของงานวิจัย ตลอดจนจริยธรรมและ 

  จรรยาบรรณในการวิจัย

 5. เพื่อให้สามารถเขียนโครงร่างวิจัยได้

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การสำารวจผลงานศกึษาวจิยัเรือ่งท่ีเกีย่วกบัไทย แนวคดิเกีย่วกบัการวิจยั กระบวนการวิจยัท้ัง

เชิงคุณภาพและเชิงปรมิาณ เลอืกวเิคราะห์ และวิจารณง์านวิจยับางเรือ่งท่ีนกัศกึษาสนใจในดา้นระเบียบ

วิธีและเนื้อหา ลักษณะงานวิจัยที่ดี ข้อบกพร่องของงานวิจัย จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย และ

ฝึกหัดเขียนโครงร่างวิจัยทางด้านไทยคดีศึกษา
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12712 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย (6 หน่วยกิต)

 The Analysis of Thai Social and Cultural Changes

 วัตถุประสงค์

 1.  เพ่ือให้เข้าใจแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมืองและ 

  วัฒนธรรม

 2. เพ่ือให้เข้าใจแนวทางการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ 

  วัฒนธรรมไทยตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบัน

 3.  เพ่ือวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงทางสงัคมไทยสมยัใหมอ่ย่างมีเหตุผลดว้ยการศกึษาวิพากษ์ 

  วิจารณ์ บทความ งานวิจัยและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ศกึษาแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมืองและวฒันธรรม 

วิเคราะห์ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่รัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้นมา ตลอดจนวิพากษ์วิจารณ์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

อย่างมีเหตุผล

12713 สัมมนาไทยคดีศึกษา (6 หน่วยกิต)

 Seminar in Thai Studies

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย

 2. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดทฤษฎีในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทย

 3. เพ่ือให้สามารถเข้าใจปัญหาและเลือกประเด็นสำาคัญในการศึกษาและช้ีให้เห็นแนวทาง 

  ในการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่างๆ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 อภิปราย พัฒนาการของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย แนวคิด ทฤษฎี

และปัญหาจากการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทย และประเด็นปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

การปกครอง ภาษา วรรณกรรม ความเชื่อ ปรัชญา ศาสนา ศิลปะ คติชนวิทยา การตั้งถิ่นฐานของ

มนุษย์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์ การบริหารจัดการด้านวัฒนธรรม  

โลกาภิวัตน์และแนวโน้มการศึกษาสังคมไทยในการศึกษาวิชานี้จะเน้นประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจและเชิญ

วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องมาร่วมในการสัมมนา
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12721 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (6 หน่วยกิต)

 Research Methodology in Social Science and Humanities

 วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ การมองโลก แหล่งกำาเนิดของความรู้ พัฒนาการ 

  แสวงหาความรู้ของมนุษย์ และกระบวนทรรศน์การแสวงหาความรู้แบบต่างๆ 

 2. เพ่ือให้ทราบแนวคิด ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ระเบียบวิธีการวิจัยทาง 

  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสามารถเป็นแนวทางในการดำาเนินการวิจัยทาง 

  สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ได้

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ การมองโลก กำาเนิดความรู้ พัฒนาการของการแสวงหาความรู้ของ

มนุษย์ กระบวนทรรศน์ การแสวงหาความรู้แบบต่างๆ วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ระเบียบวิธีการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และเป็นแนวทางในการดำาเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ได้

12722 การบริหารจัดการทางวัฒนธรรม (6 หน่วยกิต)

 The Culture Management

 วัตถุประสงค์

 1.  เพ่ือให้รูห้ลกัการบรหิารองคก์รวฒันธรรมและแนวทางการบรหิารโครงการทางวัฒนธรรม

 2.  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์วัฒนธรรมกับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม การสื่อสาร 

  และการตลาดเพ่ือการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม การใช้ข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 

  ทางวัฒนธรรม กฎหมายกับการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม ฯลฯ ได้

 3.  เพ่ือให้สามารถนำาการสัมมนาการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นการศึกษานอก 

  สถานที่มาประยุกต์ใช้ได้

 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลกัการบรหิารองคก์รวฒันธรรม การบรหิารโครงการทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกบัการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจและสังคม การสื่อสารและการตลาดเพ่ือการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม การใช้ข้อมูล

เพ่ือการบรหิารจดัการทางวฒันธรรม กฎหมายกบัการบรหิารจัดการทางวัฒนธรรม และการสมัมนาการ

บริหารจัดการทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการศึกษานอกสถานที่
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12723 การพัฒนาจากมุมมองของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                (6 หน่วยกิต) 

 Development from Socio-anthropological Perspectives

 วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อให้รู้และเข้าใจความหมายของการพัฒนาเป้าหมายและความเป็นมาของการพัฒนา

 2.  เพ่ือให้รูเ้ข้าใจเกีย่วกบัแนวคดิ และทฤษฎ ีเกีย่วกบัการพัฒนาและในมุมมองของสงัคมวทิยา 

  และมานุษยวิทยาที่มีต่อการพัฒนา

 3.  เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์กรณศีกึษาการพัฒนาประเทศไทยตามแนวคดิทฤษฎทีางสงัคมวทิยา 

  และมานุษยวิทยา

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การพัฒนาประเทศเป็นสิ่งท่ีมีความหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละสังคมและวัฒนธรรม

ในการพิจารณาและทำาความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา อาจทำาได้โดยการศึกษา ความหมาย เป้าหมาย 

ความเป็นมาของแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนา และในมุมมองของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ตลอดจนจะเน้นเฉพาะการศึกษากรณีศึกษาการพัฒนาประเทศไทย

12724 สัมมนาการพัฒนาสังคมไทยตามแนวสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา      (6 หน่วยกิต) 

 Seminar in Development of Thai in Socio-anthropological Perspectives

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นำาแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาใช้ประโยชน์ได้

 2. เพ่ือให้รูจ้กัเลอืกอภปิรายประเดน็ปัญหาและแนวทางการพัฒนาประเทศตามหลกัการของ 

  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 3. เพ่ือให้เข้าใจหลักการประยุกต์ของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการพัฒนาประเทศ 

  ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและการอนุรักษ์ 

  ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 นำาแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาใช้ประโยชน์ รู้จักเลือกอภิปราย

ประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาประเทศตามหลักการของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในด้าน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
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12794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ไทยคดีศึกษา)                                 (6 หน่วยกิต) 

 Independent Study (Thai Studies)

 วัตถุประสงค์

 เพื่อให้สามารถค้นคว้าหรือวิจัยทางไทยคดีศึกษาในหัวข้อที่สนใจ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลือกปัญหาสำาหรับการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย การเขียนโครงการ การเสนอโครงการ การ

วเิคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การเกบ็รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมลู การเสนอรายงานผลการศกึษา

ค้นคว้าหรือวิจัย

12795 วิทยานิพนธ์ (ไทยคดีศึกษา)                                          (12 หน่วยกิต) 

 Thesis (Thai Studies)

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 2. สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์

 3. สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

 7. สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลือกปัญหาการวิจัย การสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การออกแบบ 

การวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การนำาเสนอขอ้มลูวิทยานพินธ ์การนำาเสนอและสอบปกป้อง

วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
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12796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตไทยคดีศึกษา               (6 หน่วยกิต) 

 Graduate Professional Experience in Thai Studies

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการถ่ายทอดโดยระบบการสอนทางไกล

 2. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำาในการประยุกต์วิชาการเพื่อวิชาชีพ

 3. เพื่อสามารถทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 4. เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมและจริยธรรม

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การประยุกตค์วามรูท้างดา้นไทยคดีศกึษา โดยใช้กรณศึีกษาและศกึษาดงูาน การพัฒนาความรู ้

วิชาการเพื่อส่งเสริมวิชาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำา การเสริมสร้างบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์

และความสามารถในการทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมทั้งการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม

13721 การจัดการขั้นสูงสำาหรับองค์การสารสนเทศ                             (6 หน่วยกิต)

 Advanced Management of Information Organizations

 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการข้ันสูง 

  สำาหรับองค์การสารสนเทศ

 2. เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีและการวิจัยมาใช้ในการจัดการ 

  ขั้นสูงสำาหรับองค์การสารสนเทศ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด ทฤษฎีและหลักการการจัดการ กระบวนการจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการ

องค์การสารสนเทศสมัยใหม่ การจัดการสารสนเทศ ความสัมพันธ์ของการจัดการสารสนเทศกับ 

การจัดการความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการองค์การสารสนเทศ การจัดการและ 

การพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ ภาวะผูน้ำา จรยิธรรมและจรรยาวิชาชีพ การตลาดและการจดัการลกูคา้สมัพันธ ์ 

การประเมินผล มาตรฐานการจัดการ การจัดการคุณภาพองค์การสารสนเทศ และการประยุกต์การวิจัย

ในการจัดการองค์การสารสนเทศ
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13722 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์                       (6  หน่วยกิต) 

 Research and Applied Statistics for Information Science

 วัตถุประสงค์

 1.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการวิจัยกับวิชาชีพ แนวคิดการวิจัย กระบวนการวิจัย และระเบียบ 

  วิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

 2.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

 3.  เพ่ือให้มีความรูค้วามสามารถในการใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็ในการวิเคราะห์และนำาเสนอข้อมูล 

  การวิจัย

 4. เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการเขียนโครงการ รายงานการวิจัย การเผยแพร่และ 

  ประยุกต์ผลการวิจัยเพื่อการจัดการสารสนเทศ

 5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย กระบวนการวิจัย การกำาหนด

ปัญหาการวิจัย  การปริทัศน์เอกสารและงานวิจัย  การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย เทคนิคทาง

สถิติ และการประยุกต์สถิติเพ่ือการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ การใช้โปรแกรมสำาเร็จในการวิเคราะห์

และนำาเสนอข้อมูล การเขียนโครงการและรายงานการวิจัย การเผยแพร่และประยุกต์ผลการวิจัยเพ่ือ 

การจัดการสารสนเทศ จริยธรรมการวิจัย สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน (6 หน่วยกิต)

 Information Organization and Retrieval

 วัตถุประสงค์

 1.  เพ่ือให้มีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวิจัยเกีย่วกบัการจดัโครงสรา้ง 

  สารสนเทศ

 2.  เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจิยัเกีย่วกบัการค้นคนืสารสนเทศ

 3.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสำาคัญเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสารสนเทศ 

  และการค้นคืน
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 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืนสารสนเทศ 

มาตรฐานสำาคัญเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน สถาปัตยกรรมสารสนเทศ ตัวแบบ

ด้านการค้นคืนสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ พฤติกรรมสารสนเทศ การประเมินระบบค้นคืน

สารสนเทศ ประเด็นสำาคัญเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสารสนเทศ และการค้นคืน

13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ                                  (6  หน่วยกิต) 

 Technology for Information Management

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี เพื่อ 

  การจัดการสารสนเทศ

 2.  เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัประเดน็สำาคญัของเทคโนโลยีเพ่ือการจดัการสารสนเทศ

 3. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และเครือข่าย

คอมพิวเตอร ์การจดัการขอ้มูล ฐานข้อมลู คลงัข้อมูล เครือ่งมือในการจดัการสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ การทำาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดดิจิทัล การพัฒนาระบบสารสนเทศ ความมั่นคง

และความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ มาตรฐาน คุณภาพ ความคุ้มค่า จริยธรรม และกฎหมายเก่ียวกับ

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ

13733 ผู้ใช้และการบริการสารสนเทศ                                         (6 หน่วยกิต) 

 Users and Information Services

 วัตถุประสงค์

 1.  เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวิจัยเกีย่วกบัผู้ใช้และการบรกิาร 

  สารสนเทศ

 2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ใช้และบริการสารสนเทศ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับผู้ใช้และการบริการสารสนเทศ การจัดการการบริการ

สารสนเทศ สภาวะแวดลอ้มและปัจจยัท่ีเกีย่วกบัการบรกิารสารสนเทศ ประเภทของการบรกิารสารสนเทศ 

พฤติกรรมสารสนเทศ ความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ การใช้และ 

การให้บรกิารสารสนเทศ การศกึษาการใช้และผู้ใช้สารสนเทศ แหลง่สารสนเทศและการเผยแพร ่คณุภาพ
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และมาตรฐานการบริการสารสนเทศ เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการสารสนเทศ กฎหมายและ

จริยธรรมที่เกี่ยวกับผู้ใช้และการบริการสารสนเทศ

13734 การจัดการความรู้                                                    (6 หน่วยกิต) 

 Knowledge Management

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้

 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและกลยุทธ์การจัดการความรู้

 3. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์การจัดการความรู้

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจิยัเกีย่วกบัการจดัการความรู ้องคป์ระกอบและกระบวนการ กลยุทธ ์

เครื่องมือ และเทคโนโลยีในการจัดการความรู้ การประเมินและผลของการจัดการความรู้ การประยุกต์

และกรณีศึกษาการจัดการความรู้ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้

13787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สารสนเทศศาสตร์)                             (6 หน่วยกิต) 

 Independent Study (Information Science)

 วัตถุประสงค์

 เพื่อให้สามารถค้นคว้าหรือวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในหัวข้อที่สนใจ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลือกปัญหาสำาหรับการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย การเขียนโครงการ การเสนอโครงการ  

การวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอรายงานผล 

การศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย

13788 วิทยานิพนธ์ (สารสนเทศศาสตร์)                                      (12 หน่วยกิต) 

 Thesis (Information Science)

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 2. สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์

 3. สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์



45
สาขาวิชาศิลปศาสตร์

 7. สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลือกปัญหาการวิจัย การสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การออกแบบ 

การวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การนำาเสนอขอ้มลูวิทยานพินธ ์การนำาเสนอและสอบปกป้อง

วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่

13789 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์          (6 หน่วยกิต) 

 Graduate Professional Experience in Information Science

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการถ่ายทอดโดยระบบการสอนทางไกล

 2. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำาในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

 3. เพื่อสามารถทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 4. เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาการจัดการสารสนเทศ

 5. เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวเิคราะห์การจดัองค์การทางสารสนเทศ การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาการจดัการสารสนเทศ 

การประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ การพัฒนาภาวะผู้นำาในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์   

การทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ

99702 การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และการประยุกต์ (6 หน่วยกิต)

 Information System Development, Project Management and Applications

 วัตถุประสงค์

 1.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

   การบริหารโครงการและการประยุกต์

 2. เพ่ือให้สามารถนำาความรู้ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และ 

  การประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติได้
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 คำาอธิบายชุดวิชา

 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำาหรับองค์การทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ 

ระบบสารสนเทศระหว่างองค์การ เครื่องมือ เทคนิค กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบต่างๆ 

ครอบคลุม การเก็บรวบรวมความต้องการ  การวิเคราะห์ การออกแบบ การจัดทำานโยบาย การจัด

สรา้งระบบ การประเมิน การบำารงุรกัษาระบบสารสนเทศ การใชเ้ครือ่งมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

การจัดหาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ ครอบคลุมการวางแผนโครงการ การบริหารทรัพยากร

โครงการ ขัน้ตอนการบรหิารโครงการ การประเมนิผล การบรหิารเอาซ์ซอรส์ (Outsourcing Management)  

การจัดการความขัดแย้ง การจัดการความเสี่ยง การจัดการการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือในการบริหาร

โครงการ การติดตาม และประเมินโครงการ รวมทั้งการประยุกต์ในงานด้านต่างๆ และกรณีศึกษา
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สาขาวิชาศิลปศาสตร์

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

การจัดการขั้นสูงสำาหรับ

 องค์การสารสนเทศ 

การจัดการความรู้

การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน

การบริหารจัดการทางวัฒนธรรม

การพัฒนาจากมุมมองของสังคมวิทยา

 และมานุษยวิทยา

การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหาร  

 โครงการและการประยุกต์

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

 วัฒนธรรมไทย

การวิจัยด้านไทยคดีศึกษา

การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง

 ทางสารสนเทศศาสตร์

การวิจัยและสถิติประยุกต์ทาง

 สารสนเทศศาสตร์

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ไทยคดีศึกษา)

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สารสนเทศศาสตร์)

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

 สารสนเทศศาสตร์

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 

 ไทยคดีศึกษา

ดุษฎีนิพนธ์ (สารสนเทศศาสตร์)

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ

ผู้ใช้และการบริการสารสนเทศ

มิติสารสนเทศศาสตร์

วิทยานิพนธ์ (ไทยคดีศึกษา)

Advanced Management of Information 

 Organizations

Knowledge Management

Information Organization and Retrieval

The Culture Management

Development from Socio-anthropological 

 Perspectives

Information System Development, Project 

 Management and Applications

The Analysis of Thai Social and 

 Cultural Changes

Research Methodology in Thai Studies

Research and Advanced Research 

 Methodology in Information Science

Research and Applied Statistics for 

 Information Science

Independent Study (Thai Studies)

Independent Study (Information Science)

Graduate Professional Experience 

 in Information Science

Graduate Professional Experience 

 in Thai Studies

Dissertation (Information Science)

Technology for Information Management

Users and Information Services

Information Science Perspectives

Thesis (Thai Studies)

13721

13734

13723

12722

12723

99702

12712

12711

13902

13722

12794

13787

13789

12796

13998

13731

13733

13901

12795
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

วิทยานิพนธ์ (สารสนเทศศาสตร์)

วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์และ  

 มนุษยศาสตร์

สัมมนาการพัฒนาสังคมไทยตามแนว  

 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต

 สารสนเทศศาสตร์

สัมมนาไทยคดีศึกษา

สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

Thesis (Information Science)

Research Methodology in Social Science  

 and Humanities

Seminar in Development of Thai in 

 Socio-anthropological Perspectives

Doctoral Professional Experience in 

 Information  Science

Seminar in Thai Studies

Seminar on Research Issues Related to  

 Information  Science

13788

12721

12724

13999

12713

13903



     

1.  รถโดยสารประจำาทาง

	 -	 ผ่านถนนติวานนท์

	 	 33	90	367	(ปากเกร็ด	-	รังสิต)

	 -	 ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ

	 	 รถธรรมดา	52	150	166	356	1053	(นนทบุรี	-	วัดสาลีโขภิตาราม)	 	

	 	 รถปรับอากาศ	150	166	356

  

2. รถตู้โดยสาร

	 ปากเกร็ด	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 ปากเกร็ด	-	มีนบุรี

	 ปากเกร็ด	-	จตุจักร

	 ปากเกร็ด	-	ราม	1

	 ปากเกร็ด	-	สีลม

	 ปากเกร็ด	-	ฟิวเจอร์ฯ	(รังสิต)

	 เมืองทอง	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 เมืองทอง	-	ราม	1

	 เมืองทอง	-	เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

ถ.แจ้งวัฒ
นะ  5 กม.

ห้าแยกปากเกร็ด

ถ.ติวานนท์ ไป จ.ปทุมธานี

ไป จ
.นนท

บุรี

ไปปากเกร็ด         4.5 กม.

ธ.ไทยพาณ
ิชย์

มสธ
.

เมืองทองธานี

คลองบางพูด

วัดผาสุกมณีจักร

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร

ถ.ประชาชื่น

คลองประปา

สี่แยกบางเขน สี่แยกหลักสี่

ไปดอนเมืองไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

 สายรถที่ผ่าน

ที่ปรึกษา
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมเกียรติ	วัฒนาพงษากุล	

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมโภช	รติโอฬาร

 
บรรณาธิการ
	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมพร	พุทธาพิทักษ์ผล

	 อาจารย์	ดร.ฐิติมา	ศรีวัฒนกุล

	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

ผู้รวบรวมและจัดทำา
	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

	 นางสาววีระวรรณ์	เพ็งศรี

ออกแบบปก
	 หน่วยศิลปะ	สำานักพิมพ์

จัดทำาโดย
	 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน	สำานักวิชาการ

พิมพ์ที่
	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	นนทบุรี	2559
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