 หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตและ
โปรแกรมประมวลคา หรือสูงกว่า อาทิ
- หลักฐานการอบรมจากสถาบันต่างๆ
- หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน
 โครงการวิจัยที่คาดว่าจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ หรือ การศึกษา
ค้นคว้าอิสระและแผนงานที่ศึกษาและนาความรู้ไปปฏิบัติงานภายหลังสาเร็จ
การศึกษาที่เด่นชัด
หมายเหตุ
- ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในการทางานก่อนจบปริญญาตรีให้แสดง
หลักฐานประกอบด้วย
- ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจา
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ อาจพิจารณารับเข้าศึกษาเป็นรายกรณี
- เพื่อเป็ นการยกระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ตามที่ สกอ.
กาหนด นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีผลทดสอบ STOU-EPT ต่ากว่าคะแนน
ทดสอบความรู้ ภ าษาอั ง กฤษตามที่ ห ลั ก สู ต รก าหนด ให้ เ ข้ า สู่ ก ระบวนการ
ยกระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท โดย
เป็ น การเรี ยนการสอนผ่ านระบบการศึ กษาทางไกล ทั้ งนี้ ผ ลคะแนนทดสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษไม่ถือเป็นเงื่อนไขในการสาเร็จการศึกษา

ซื้อระเบียบการสมัครได้ที่ไหน
1. ซื้อด้วยตนเอง
 ณ ที่ทาการของมหาวิทยาลัย ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร
(One Stop Service) อาคารบริการ 1 (ตึกหน้าเสาธง)
 สานักพิมพ์ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจาหน่าย มสธ.อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1
 ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 10 แห่ง ได้แก่
จันทบุรี นครนายก นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ เพชรบุรี ลาปาง ยะลา
สุโขทัย อุดรธานี และอุบลราชธานี
2. ซื้อทางไปรษณีย์
 ธนาณัติสั่งจ่ายปลายทาง มสธ. ส่งถึง
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สานักบัณฑิตศึกษา มสธ.
ตู้ ปณ.55 ปท. หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
วงเล็บมุมซองว่า “ซื้อระเบียบการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา”
3. Download ใบสมัครเรียน เว็บไซต์
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหน
งานเลขานุการกิจบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2504-8515-7 โทรสาร 0-2503-3564
 ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สานักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ 0-2504-7561-4
 ศูนย์สารสนเทศ โทรศัพท์ 0-2504-7788
ประธานคณะทางานประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์สารวย กมลายุตต์
E-mail: sumruaykom152@hotmail.com


สมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT อย่างไร
สมัครสอบ STOU-EPT ของ มสธ.
สามารถสมัครออนไลน์ ดูรายละเอียด และระเบียบการรับสมัคร
ดาวน์โหลด ได้จาก
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/STOU/TimeLines.asp
หรือซื้อระเบียบการสมัครได้ที่ศูนย์หนังสือ มสธ.
หรือ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง หรือ ซื้อทางไปรษณีย์
 ธนาณัติสั่งจ่ายปลายทาง มสธ.ส่งถึง ฝ่ายรับนักศึกษา
สานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ปณ. 222 ปณ.หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210


วงเล็บมุมซองว่า “STOU-EPT”
 สมัครสอบช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม
 ค่าสมัครสอบ 500 บาท
 จัดสอบ STOU-EPT เดือนพฤษภาคม
 สถานที่สอบ STOU-EPT ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด
(โรงเรียนประจาจังหวัด) ทั่วประเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(สารสนเทศศาสตร์)
Master of Arts (Information Science)

สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

http://libarts.stou.ac.th/page/home.aspx

ทาไมจึงเรียนปริญญาโทสารสนเทศศาสตร์
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อบุคคล
องค์การ และสังคม โดยเฉพาะในกระบวนการบริห ารจัดการ การตัดสินใจ
และการวินิ จ ฉั ย สั่ งการ ดั ง นั้ น ความรู้ ความสามารถ และทั ก ษะในการ
จัดการสารสนเทศ จึงมีความสาคัญและความจาเป็นต่อทุกวิชาชีพ ดังจะเห็น
ได้จากการขยายตัวของตลาดงาน ซึ่งต้องการผู้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการสารสนเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในงานทุกด้านที่
เกี่ยวข้อง

เรียนปริญญาโทระบบทางไกลของ มสธ. อย่างไร
 เรียนจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning และสื่อบุคคล
โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากสกอ. และ ก.พ. มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ
 เข้ ารับ การสัม มนาเสริมและสัม มนาเข้ ม แต่ ละชุ ดวิชาในวันหยุ ด
โดยได้เรียนกับคณาจารย์ มสธ. และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในวงวิชาการและ
วิชาชีพ
 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายใต้การให้คาปรึกษาจากคณาจารย์อย่าง
ใกล้ชิดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือตามนัดหมาย
 เข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

ใช้เวลาเรียนนานเท่าไร
การศึก ษาหลัก สูตรศิ ลปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (สารสนเทศศาสตร์ )
มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี (ปีละ 2 ภาคการศึกษา) นักศึกษา
สามารถขยายเวลาศึกษาได้ตามความพร้อมของตนเองโดยไม่เกิน 6 ปี

ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติอย่างไร
 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.30
 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 มีความรู้ความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตและโปรแกรม
ประมวลคา และโปรแกรมอื่น ๆ

เรียนอะไรบ้าง

แผน ก เรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต (ชุดวิชาละ 6 หน่วยกิต)
 บังคับ 3 ชุดวิชา
13721 การจัดการขั้นสูงสาหรับองค์การสารสนเทศ
13722 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์
13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน
 เลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
13733 ผู้ใช้และการบริการสารสนเทศ
13736 การจัดการความรู้และบิกดาตา
 และ วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
13788 วิทยานิพนธ์
 และ 13789 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
สารสนเทศศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)

แผน ข เรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต (ชุดวิชาละ 6 หน่วยกิต)
 บังคับ 4 ชุดวิชา
13721 การจัดการขั้นสูงสาหรับองค์การสารสนเทศ
13722 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์
13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน
13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
 เลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
13733 ผู้ใช้และการบริการสารสนเทศ
13736 การจัดการความรู้และบิกดาตา
 และ การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
13787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
 และ 13789 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
สารสนเทศศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)

มีค่าใช้จ่ายในการเรียนเท่าไร
.

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
2,000 บาท
2. ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ
1,500 บาท
3. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ
1,000 บาท
4. ค่าบารุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ
1,000 บาท
5. ค่าวัสดุการศึกษา ชุดวิชาละ
1,500 บาท
6. อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ และค่าลงทะเบียน
อบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ฯลฯ
รวมค่าใช้จา่ ยตลอดหลักสูตรประมาณ 90,000 บาท

เปิดรับสมัครเมื่อไร
จาหน่ายระเบียบการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รับสมัคร ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2560
(ทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา
(http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm)

หลักฐานและเอกสารการสมัครมีอะไรบ้าง
 ใบรายงานผลการศึกษาของวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
 หนังสือรับรองการทางาน
 หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ อาทิ
- TOEFL, IELTS, STOU-EPT หรือผลการสอบภาษาอังกฤษ
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ
- สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ใช้
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือจากหลักสูตรที่มีการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ
- สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตทวิภาค

