หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
……………………………………
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25501491105873
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Information Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศ)
ศศ.บ. (การจัดการสารสนเทศ)
Bachelor of Arts (Information Management)
B.A. (Information Management)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
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5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลั กสู ตรศิ ล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ดการสารสนเทศ (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556)
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการประจาคณะพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุ มครั้งที่ วาระ
เวียน/2560 เมื่อวันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
สภาวิ ช าการได้ พิ จ ารณากลั่ น กรองเห็ น ชอบหลั ก สู ต ร ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2560
เมื่ อ วั น ที่ 8 เดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2560
สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักสารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ
8.2 บรรณารักษ์และบุคลากรในสถาบันบริการสารสนเทศต่างๆ
8.3 ทางานในสถานประกอบการต่าง ๆ ทางด้านการดูแลและการจัดการสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
8.4 เป็ น พนั ก งานบริ ษั ท สถานประกอบการเอกชนที่ ท างานเกี่ ย วกั บ สารสนเทศ หรื อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
8.5 ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ที่ปรึกษาทางด้านสารสนเทศ ธุรกิจทางด้านสิ่งพิมพ์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
8.6 บรรณารักษ์ประจาห้องสมุดโรงเรียน
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จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาบังคับเรียน
ไม่นับหน่วยกิต
นักศึกษาแรกเข้าต้องผ่านการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ในกรณีที่นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด ต้อง
เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 9000002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
นักศึกษาแรกเข้าต้องผ่านการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาไทย ในกรณีที่นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด ต้องเรียน
รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 9000001 เสริมทักษะภาษาไทย 2(1-2-3)
กรณีนักศึกษาผ่านเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด หรือมีผลการเรียนผ่าน
ในรายวิชาเสริมทักษะภาษาไทย ต้องเรียนรายวิชานี้ 9000110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มภาษาใด
ภาษาหนึ่ง จานวน 1 กลุ่ม ไม่น้อยกว่า
1.2.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ จานวน 12 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
1.4.1 รายวิชาบังคับ 9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 3(2-2-5)
1.4.2 รายวิชาเลือก
1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาบังคับ
2.2 กลุม่ รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

12 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
95 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

