
 

 หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตและ
โปรแกรมประมวลค า หรือสูงกว่า อาทิ 

- หลักฐานการอบรมจากสถาบันตา่งๆ 
- หนังสือรับรองจากหวัหน้าหน่วยงาน 

 โครงการวิจัยที่คาดว่าจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ หรอื การศึกษา
ค้นคว้าอิสระและแผนงานที่ศึกษาและน าความรู้ไปปฏิบัติงานภายหลังส าเร็จ
การศึกษาที่เด่นชัด 

หมายเหต ุ
- ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในการท างานก่อนจบปริญญาตรีให้แสดง

หลักฐานประกอบด้วย 
- ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ อาจพิจารณารับเข้าศึกษาเป็นรายกรณี 
-  เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ตามที่ สกอ. 

ก าหนด นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีผลทดสอบ STOU-EPT ต่ ากว่าคะแนน
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรก าหนด ให้เข้าสู่กระบวนการ
ยกระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท โดย
เป็นการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล ทั้งนี้ผลคะแนนทดสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษไม่ถือเป็นเงื่อนไขในการส าเร็จการศึกษา 

 

ซื้อระเบียบการสมัครได้ที่ไหน 
 

1. ซื้อด้วยตนเอง 
 ณ ที่ท าการของมหาวิทยาลยั  ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร 
     (One Stop Service) อาคารบริการ 1 (ตึกหน้าเสาธง) 
 ศูนย์หนังสือ มสธ. 
 ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 10 แห่ง ได้แก่

จันทบุรี นครนายก นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ เพชรบุรี ล าปาง ยะลา 
สุโขทัย อุดรธาน ีและอุบลราชธาน ี
2. ซื้อทางไปรษณยี ์
 ธนาณัติสั่งจ่ายปลายทาง มสธ. ส่งถึง 

  ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา มสธ. 
  ตู้ ปณ.55 ปท. หลักสี ่กรุงเทพมหานคร 10210                                                        
  วงเล็บมมุซองว่า “ซ้ือระเบียบการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา” 
3. Download ใบสมัครเรียน เวบ็ไซต ์
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm 

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหน 
 

 งานเลขานุการกิจบัณฑติศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
โทรศัพท์  0-2504-8515-7  โทรสาร 0-2503-3564 

 ฝ่ายทะเบยีนและวดัผลบัณฑิตศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช โทรศพัท์  0-2504-7562-4 

 ศูนย์สารสนเทศ โทรศัพท์  0-2504-7788 
ประธานคณะท างานประชาสมัพันธ์หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร  เย็นบ ารุง 
  E-mail: patamaporn_y@yahoo.com   

สมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT (E-Testing) อย่างไร 
 

 สมัครสอบ STOU-EPT (E-Testing) ของ มสธ. 
 สามารถสมัครออนไลน์ ดูรายละเอยีด และระเบียบการรับสมัคร   
     ดาวน์โหลด ได้จาก  
     https://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/STOU-EPT/Info.htm 
  ผู้สมัครสอบสามารถลงทะเบียนสอบ STOU-EPT (E-Testing) และช าระ 
     เงินค่าสมัครสอบผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย มหาชน จ ากัด 
  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ครั้งละ 600 บาท  
  สถานที่สอบ STOU-EPT (E-Testing)  
 - ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 5 อาคาร 
    เฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
    จังหวัดนนทบุรี 
  - ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ 
  สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา 
      มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
     - ทาง e-mail: re.reoffice@stou.ac.th 
      - ส่งข้อความที่เฟสบุ๊ค ถามไพฑูรย ์

 
 

 
 

 

 
 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(สารสนเทศศาสตร)์ 

Master of Arts (Information Science) 
 
 
      
 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 

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

 
 



ท าไมจึงเรียนปริญญาโทสารสนเทศศาสตร์ 
 

  สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อบุคคล 
องค์การ และสังคม โดยเฉพาะในกระบวนการบริหารจัดการ การตัดสินใจ 
และการวินิจฉัยสั่งการ  ดังนั้นความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ 
จัดการสารสนเทศ จึงมีความส าคัญและความจ าเป็นต่อทุกวิชาชีพ ดังจะเห็น
ได้จากการขยายตัวของตลาดงาน ซ่ึงต้องการผู้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการสารสนเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในงานทุกด้านที่
เกี่ยวข้อง 
 

เรียนปริญญาโทระบบทางไกลของ มสธ. อย่างไร 
 

 เรียนจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning และสื่อบุคคล
โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากสกอ. และ ก.พ. มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ  
 เข้ารับการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม แต่ละชุดวิชาในวันหยุด      

โดยได้เรียนกับคณาจารย์ มสธ. และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในวงวิชาการและ
วิชาชีพ  
 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายใต้การให้ค าปรึกษาจากคณาจารย์อย่าง

ใกล้ชิดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือตามนัดหมาย 
 เข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 
 

ใช้เวลาเรียนนานเท่าไร 
 

การศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)      
มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี (ปีละ 2 ภาคการศึกษา)  นักศึกษา
สามารถขยายเวลาศึกษาได้ตามความพร้อมของตนเองโดยไม่เกิน 6 ปี 

 

ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติอย่างไร 
 

 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา  
 ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรไีม่น้อยกว่า 2.30  
 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความรู้ความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตและโปรแกรม   
     ประมวลค า และโปรแกรมอื่น ๆ 
 

เรียนอะไรบ้าง 

แผน ก เรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  (ชุดวิชาละ 6 หน่วยกิต) 

 บังคับ 3 ชุดวิชา 
13721 การจัดการขั้นสูงส าหรับองค์การสารสนเทศ 
13722 การวจิัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ 
13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน 

 เลือก 1 ชุดวิชา 
โดยเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้
13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
13735 พฤติกรรมสารสนเทศและการบริการ 
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 การจัดการขั้นสูงส าหรับองค์การสารสนเทศ 
13722 การวจิัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ 
13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน 
13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ 

 เลือก 1 ชุดวิชา 
โดยเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้
13735 พฤติกรรมสารสนเทศและการบริการ 
13736 การจัดการความรู้และบิกดาตา                                                                     

 และ การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
13787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 และ 13789 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 
                          สารสนเทศศาสตร์  (ไม่นับหน่วยกิต) 

 
 
 

มีค่าใช้จ่ายในการเรียนเท่าไร 
. 

 

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  
 

2,000 บาท 
2. ค่าลงทะเบียนเรียน  หนว่ยกิตละ 1,500 บาท 
3. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลยั ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท 
4. ค่าบ ารุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท 
5. ค่าวัสดุการศึกษา ชุดวิชาละ     1,500 บาท 
6. อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ ์และค่าลงทะเบียน 
 อบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑติ ฯลฯ 

รวมค่าใช้จา่ยตลอดหลักสูตรประมาณ 90,000 บาท 
 
 

เปิดรับสมัครเมื่อไร 
  
  จ าหน่ายระเบียบการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    รับสมัคร ตั้งแต่ 2 มกราคม 2563  เป็นต้นไป 
  (ทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา 

       http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm) 

 
 

หลักฐานและเอกสารการสมัครมีอะไรบ้าง 
 

 ใบรายงานผลการศึกษาของวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร 
 หนังสือรับรองการท างาน 
 หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ อาทิ 

- TOEFL, IELTS, STOU-EPT หรือผลการสอบภาษาอังกฤษ
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ 

- ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ใช้
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรอืจากหลักสูตรที่มีการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

- ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ไม่น้อยกวา่  30  หน่วยกิตทวิภาค 


