มีค่าใช้จ่ายในการเรียนเท่าไร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

.

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ
รวมตลอดหลักสูตรประมาณ 450,000 บาท *
* ไม่รวมค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากมหาวิทยาลัยกาหนด

5,000 บาท
65,000 บาท

เปิดเรียนเมื่อไร
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เปิดเรียน

สิงหาคม 2560
กันยายน 2560

หลักฐานและเอกสารการสมัครมีอะไรบ้าง
 หลักฐานผลการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 ผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงาน
สารสนเทศหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อาทิ
STOU-EPT, TU-GET, TOEFL, IELTS หรือ CU-TEP
 โครงการดุษฎีนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศศาสตร์

หมายเหตุ การกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ พร้อมหลักฐานและเอกสารการสมัครที่
ครบถ้วน มีความสาคัญยิ่งต่อผลการพิจารณาการสมัคร
เข้าศึกษา

ประธานคณะทางานประชาสั มพันธ์ หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.น้้าทิพย์ วิภาวิน
e-mail : namtip.wip@stou.ac.th
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
e-mail: chutimastou@gmail.com
เจ้าหน้าทีห่ ลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
นางสาวรัตนพร ศุภผล
e-mail: beauratanaporn9@gmail.com
โทรศัพท์ (02) 504-8515-17 โทรสาร (02) 503-3564

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(สารสนเทศศาสตร์)
Doctor of Philosophy
(Information Science)

สมัครสอบ STOU-EPT อย่างไร
 สมัครสอบ STOU-EPT ของ มสธ.
อ่านรายละเอียดและdownloadใบสมัคร ได้ที่
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/STOU/TimeLines.asp
 ค่าสมัครสอบ 500 บาท
 สถานที่สอบ STOU-EPT ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด
(โรงเรียนประจ้าจังหวัด) ทั่วประเทศ

สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

http://libarts.stou.ac.th/

ทาไมจึงเรียนปริญญาเอกสารสนเทศศาสตร์
สารสนเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารมีบ ทบาท
ส้าคัญยิ่งต่อการพัฒนาโดยเฉพาะในด้านการศึกษาและการบริหารจัดการ
สารสนเทศศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีลักษณะสหวิทยาการเกี่ยวข้องกับศาสตร์
หลายสาขาวิชา โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ การ
สื่ อ สาร การประชาสั ม พั น ธ์ การตลาด การศึ ก ษาและอื่ น ๆ โดยมี
สารสนเทศเป็ น แกนกลาง ดั ง นั้ น การศึ ก ษาสารสนเทศศาสตร์ จึ ง มี
ความส้ าคั ญ และความจ้ า เป็ น ต่ อ บุ ค คล องค์ ก าร วิ ช าชี พ และสั ง คมซึ่ ง
ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถขั้น สูงในการจัดการสารสนเทศและการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรียนกับ มสธ. ดีอย่างไร
 ได้เรียนกับมหาวิท ยาลัยเปิดดีเด่นของโลก และมีป ระสบการณ์การ
สอนทั้งในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกสารสนเทศศาสตร์
ด้ ว ยระบบการศึ ก ษาทางไกลที่ มี ม าตรฐานระดั บ สากล มี บั ณ ฑิ ต และ
มหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ
 ได้เรียนหลักสูต รปริญญาเอกสารสนเทศศาสตร์ ในระบบทางไกลที่
เน้น การจัด การสารสนเทศ และเป็น หลักสูตรที่ ได้รับ การรับ รองจาก สกอ.
และ ก.พ.
 ได้เรียนกับคณาจารย์ของ มสธ...ซึ่งมีคณาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ มี
วุฒิ การศึกษาระดับ ปริญ ญาเอกจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมี อาจารย์
ประจ้าของมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในวงวิชาการ/วิชาชีพทั้งจาก
ในประเทศและguest professorsจากต่างประเทศ
 ได้เรียนด้วยระบบการศึก ษาทางไกล ผ่านสื่อ การศึ กษาที่ ทั น สมั ย
เอื้ออ้านวยให้นักศึกษาสามารถศึกษาควบคู่กับการท้างาน สามารถน้าความรู้
และประสบการณ์ในการท้างานมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาได้
 มีอาจารย์ที่ได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)ซึ่งนักศึกษาที่
มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ส ามารถสมั ค รทุ น ผู้ ช่ ว ยนั ก วิ จั ย ในการเดิ น ทางไป
ต่างประเทศ

เรียนปริญญาเอกระบบทางไกลของ มสธ. อย่างไร
 เรียนจากสือ่ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning และสื่อบุคคล

 เข้ารับการปฐมนิเทศ สัมมนาเข้มและอบรมเข้มเสริม
ประสบการณ์ ดุษฎีบัณฑิต ซึ่งมักจัดในวันเสาร์ และวันอาทิตย์
 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายใต้การให้ค้าปรึกษาของคณาจารย์
อย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ
 ติดต่อและปรึกษาคณาจารย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ
ตามนัดหมาย

ใช้เวลาเรียนนานเท่าไร
การศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (สารสนเทศศาสตร์) มี
ระยะเวลา
การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร 3 ปี (ปี ล ะ 2 ภาคการศึ ก ษา) และนั ก ศึ ก ษา
สามารถขยายเวลาศึกษาได้ตามความพร้อมของตนเองโดยรวมแล้วไม่เกิน
9 ปีการศึกษา

ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติอย่างไร
 เป็น ผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท จากมหาวิท ยาลัยหรือ
สถาบั น อุ ด มศึก ษาอื่ น ที่ ส้านั ก งานคณะกรรมการการอุด มศึ กษาให้ก าร
รับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว
 มี ค ะแนนเฉลี่ย สะสมระดั บ ปริญ ญาโทไม่ น้ อ ยกว่า 3.25 จาก
ระบบคะแนน 4.00 ผู้สมัครซึ่งมีผลการศึกษาน้อยกว่า 3.25 ต้องน้าเสนอ
ผลงานทางวิชาการหรือผลการปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด
 มี ความรู้ภ าษาต่ างประเทศตามเกณฑ์ ที่ ม หาวิท ยาลัยก้าหนด
(มีหลักฐานผลการสอบภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบของศูนย์
ทดสอบทางภาษาดังต่อไปนี้
STOU-EPT
ไม่ต่้ากว่า 500 คะแนน
TU-GET
ไม่ต่้ากว่า 500 คะแนน
TOEFL (Computer based)
ไม่ต่้ากว่า 173 คะแนน
TOEFL (Internet based)
ไม่ต่้ากว่ 62 คะแนน
IELTS
ไม่ต่้ากว่า 5.5 คะแนน
CU-TEP
ไม่ต่้ากว่า 70 คะแนน
กรณีที ่ม ีค ะแนนไม่เ ป็น ไปตามเกณฑ์ มหาวิท ยาลัย อาจ
พิจ ารณารับ เข้า ศึก ษาได้โ ดยมีเ งื ่อ นไข หรือ ศึก ษารายวิช าตามที่
หลัก สูต รก าหนด หรือ รับ การศึก ษารายวิช าภาษาอัง กฤษส าหรับ
บัณ ฑิตศึก ษา (1) และ (2) ระหว่า งศึก ษาตามเกณฑ์ที่มหาวิท ยาลัย
กาหนด

 มีข ้อ มูล หลัก ฐานรับ รองการป ฏิบ ัต ิห น้า ที ่ ผลงาน และ
ประสบการณ์ที่เด่นชัดและเหมาะสมในศาสตร์ที่ศึกษา
 มีแ ผนงานหรือ โครงการที ่ต ้อ งการจัด ท้ า ภายหลัง ส้ า เร็จ
การศึกษาปริญญาเอกแล้ว
 มีโครงการวิจัยที่คาดว่าจะเสนอท้าดุษฎีนิพนธ์

เรียนอะไรบ้าง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) จ้านวน 54 หน่วยกิต
 บังคับ 3 ชุดวิชา
 13901 มิติสารสนเทศศาสตร์
 13902 การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์
 13903 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
 13998 ดุษฎีนิพนธ์
 13999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
สารสนเทศศาสตร์

กระบวนการเรียนการสอน
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ชุดวิชามิติสารสนเทศศาสตร์
ชุดวิชาการวิจยั และระเบียบวิธีวจิ ยั ขั้นสูงทางสารสนเทศ
ศาสตร์
ชุดวิชาสัมมนาประเด็นการวิจยั ทางสารสนเทศศาสตร์
สอบวัดคุณสมบัติ

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ดุษฎีนิพนธ์
อนุมตั ิหวั ข้อและโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

สอบอนุมตั ิโครงการดุษฎีนิพนธ์

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

ดุษฎีนิพนธ์

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

สัมมนาเข้มเสริ มประสบการณ์ดุษฎีบณ
ั ฑิต
สอบปกป้ องดุษฎีนิพนธ์ และเผยแพร่ ผลงาน

