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     ค าน า  

 

  การศกึษานั้นไม่ว่าจะเนน้หนักในสาขาวชิาใด จ าเป็นตอ้งอาศัยรากฐานอันมั่นคง ซึง่จะเกดิขึน้ได ้   

โดยการพิจารณาสภาวการณ์รอบดา้นของมนุษย์ สาขาวชิาศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ใหบ้รกิารดา้นการสอนหมวดวชิาศกึษาทั่วไป อันมีลักษณะสหวทิยาการครอบคลุมเนื้อหาและขอ้พิจารณา

เกีย่วกับมนุษย์ในความหมายที่กวา้ง โดยใหก้ารศกึษาทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และ

คณติศาสตร ์ซึง่อาจถอืไดว้า่เป็นทัง้เครือ่งมอืและเป้าประสงคส์ าคญัในการศกึษาของมนุษย ์เกีย่วกบัมนุษย ์และ

โดยมนุษย ์

  นอกจากการใหค้วามรูพ้ืน้ฐานทั่วไปแกนั่กศกึษาแลว้ สาขาวชิาศลิปศาสตรไ์ดเ้ปิดสอนหลักสตูรระดับ

ปริญญาตรี แขนงวชิาไทยคดศีกึษา แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์ และแขนงวชิาภาษาอังกฤษ หลักสตูรระดับ

ประกาศนียบัตร ไดแ้ก่ ประกาศนียบัตรวชิาศึกษาทั่วไป ประกาศนียบัตรวชิาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ 

ประกาศนียบัตรวชิางานสารสนเทศ ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร ประกาศนียบัตรวชิาภาษาเขมร  

ประกาศนียบตัรวชิาภาษาไทย ประกาศนยีบัตรวชิาสงัคมและวฒันธรรมไทย หลักสตูรเหลา่นีล้ว้นอ านวยประโยชน์

ใหแ้กผู่ศ้กึษาและสามารถน าไปประกอบอาชพีอนัเป็นผลตอ่การพัฒนาประเทศชาตใินวงกวา้งตอ่ไป 

 

 

 

(ผูช้ว่ยศาสตราจารยว์สนัต ์ รัตนโภคา) 

ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาศลิปศาสตร ์
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ความรู้เก่ียวกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์
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ความรูเ้ก ีย่วกบัสาขาวชิาศลิปศาสตร ์

 

1. หลกัการและเหตผุล 

  มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาชเป็นมหาวทิยาลัยเปิด ทีย่ดึหลักการศกึษาตลอดชวีติ มุ่งพัฒนา

คณุภาพของประชาชนทั่วไป เพิม่พูนความรูแ้กผู่ป้ระกอบอาชพี และขยายโอกาสทางการศกึษาแกผู่ส้ าเร็จ

ชัน้มัธยมศกึษา เพือ่สนองตอบความตอ้งการดา้นวชิาการอันหลากหลายของบคุคลและสงัคม มหาวทิยาลัย 

สโุขทัยธรรมาธริาชจงึเปิดสาขาวชิาต่างๆ จ านวน 12 สาขาวชิา ใหก้ารศกึษาตอ่เนื่องในระดับปรญิญาตรี

และประกาศนยีบตัร ทัง้นี้ มหาวทิยาลยัมหีลกัการวา่บัณฑติทกุคนของมหาวทิยาลยัไม่วา่จะเป็นบณัฑติใน

สาขาวชิาใด พงึเป็นผูม้คีวามรูพ้ื้นฐานทีจ่ าเป็นตอ่การเขา้ใจสังคมและการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่

ตลอดเวลา เพื่อจะสามารถด ารงตนอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามรับผดิชอบต่อสว่นรวมและ

ตระหนักในคณุค่าของวัฒนธรรมควบคูไ่ปกับการพัฒนาสภาพจติใจและความเป็นอยู่ ดังนัน้มหาวทิยาลัย 

สโุขทัยธรรมาธริาชจงึมอบหมายใหส้าขาวชิาศลิปศาสตร์รับผดิชอบการเปิดสอนชุดวชิาพื้นฐานทั่วไป 

ในหมวดวชิาภาษา สังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร์ ไทยศกึษา วทิยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์แก่นักศกึษา    

ในทกุสาขาวชิาของมหาวทิยาลยั  

  นอกจากนี้ สาขาวชิาศลิปศาสตรยั์งไดเ้ปิดสอนชดุวชิาต่างๆ เพื่อใหบ้รกิารแกส่าขาวชิาอืน่ และ      

เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรเพื่อเป็นบริการทางวชิาการแก่ประชาชนและ 

ผูส้นใจทั่วไป โดยใชห้ลักการใหก้ารศกึษาแบบบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการด าเนินชวีติอย่างสมบูรณ์

และประกอบอาชพีอย่างมปีระสทิธภิาพ 

  หลักสูตรต่างๆ ของสาขาศลิปศาสตร์ที่เปิดสอนมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช และส านักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวัตกรรม (สป.อว.) ไดพ้จิารณาความสอดคลอ้งของหลักสตูร

แลว้ ดงันี ้ 

  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาไทยคดีศกึษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) สภา

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชพจิารณาอนุมัตแิลว้เมื่อวันที ่27 มกราคม พ.ศ. 2565 ปัจจุบันอยู่ระหวา่ง

การพจิารณาความสอดคลอ้งของหลักสตูรจาก สป.อว.   

  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) สภา

มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาชพจิารณาอนุมัตแิลว้เมื่อวันที ่16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ปัจจบุันอยู่ระหวา่ง

การพจิารณาความสอดคลอ้งของหลักสตูรจาก สป.อว.   

  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ แขนงวชิาภาษาอังกฤษ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) สป.อว. ได ้

พจิารณาอนุมัตแิลว้เมือ่วันที ่18 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2565 

  หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาศกึษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สภามหาวทิยาลัย 

สโุขทยัธรรมาธริาชพจิารณาอนุมัตแิลว้เมือ่วนัที ่29 ตลุาคม พ.ศ. 2563 

  หลักสตูรประกาศนียบัตรวชิาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชพี (ธุรกจิ การท่องเทีย่ว การโรงแรม งาน

ส านักงาน คอมพวิเตอร์ การสาธารณสขุ ชา่ง การเกษตร ครู และกฎหมาย) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

สภามหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช พจิารณาอนุมัตแิลว้เมือ่วนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 2557 
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  หลักสตูรประกาศนียบัตรวชิางานสารสนเทศ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) สภามหาวทิยาลัย 

สโุขทยัธรรมาธริาชพจิารณาอนุมัตแิลว้เมือ่วนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2565 

  หลักสตูรประกาศนียบัตรภาษาจนีเพื่อการสือ่สาร (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556) สภามหาวทิยาลัย 

สโุขทยัธรรมาธริาช พจิารณาอนุมัตแิลว้เมือ่วนัที ่29 ตลุาคม พ.ศ. 2563 

  หลักสตูรประกาศนยีบัตรวชิาภาษาเขมร (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2562) สภามหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 

พจิารณาอนุมัตแิลว้เมือ่วนัที ่29 ตลุาคม พ.ศ. 2563 

  หลักสตูรประกาศนียบัตรวชิาภาษาไทย (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2563) สภามหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 

พจิารณาอนุมัตแิลว้เมือ่วนัที ่26 กนัยายน พ.ศ. 2562 

  หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาสังคมและวัฒนธรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) สภามหาวทิยาลัย 

สโุขทยัธรรมาธริาช พจิารณาอนุมัตแิลว้เมือ่วนัที ่26 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 

2. ปรชัญาการศกึษา 

  สาขาวชิาศลิปศาสตร์ มุ่งผลติบัณฑติทีม่พีื้นฐานความรูอ้ย่างกวา้งขวาง ทัง้ดา้นมนุษยศาสตร ์

สังคมศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ อันจักท าใหเ้ขา้ใจวถิีชวีติมนุษย ์และสามารถปรับตัวเขา้กับสภาวการณ์ 

ที่เกดิขึ้นรอบดา้น ส่งเสริมการศึกษา คน้ควา้วจัิย ดา้นภาษา ไทยคดีศึกษา และสารสนเทศศาสตร ์ 

โดยสนองตอบภารกจิในการท านุบ ารุงวฒันธรรมไทยและ ความตอ้งการของสงัคมสารสนเทศ 

 

3. วตัถปุระสงค ์

 3.1 วตัถปุระสงคท์ ัว่ไป 

  1) เพื่อใหค้วามรูท้างดา้นศลิปศาสตร์แก่บุคลากรที่ประสงคจ์ะพัฒนาวชิาชพีของตนอย่าง

กวา้งขวางยิง่ขึน้ 

  2) เพือ่ผลติบณัฑติในแขนงวชิาทีใ่หบ้รกิารและอ านวยประโยชน์แกส่งัคมในดา้นตา่งๆ 

  3) เพือ่ใหบ้รกิารทางวชิาการแกส่าขาวชิาตา่งๆ ของมหาวทิยาลยั 

  4) เพือ่บรูณาการวชิาการดา้นตา่งๆ และน ามาประยกุตใ์หเ้หมาะสมแกบ่คุคลแตล่ะอาชพี 

  5) เพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนการพัฒนาคณุธรรมและจรยิธรรมใหเ้กดิขึน้ในบณัฑติ 

 3.2 วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 

  หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาไทยคดศีกึษา มวีัตถุประสงคเ์พื่อผลติบัณฑติใหม้ี

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคด์งันี ้

  1) มคีวามรูเ้กีย่วกบัสงัคมและวัฒนธรรมไทยในลกัษณะสหวทิยาการ 

  2) สามารถพนิจิวเิคราะห ์วจิารณ์สงัคมไทยในกระแสความเปลีย่นแปลงได ้

  3) สามารถน าความรูไ้ปใชป้ระยกุตใ์นการประกอบอาชพีและการด าเนนิชวีติไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  4) มคีณุธรรม จรยิธรรม และเป็นพลเมอืงไทยทีด่ ี

  หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร ์ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ผลติบัณฑติให ้

มคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงคด์งันี ้

  1) มคีวามรูค้วามสามารถในการจัดการสารสนเทศและประยุกตค์วามรูด้า้นสารสนเทศศาสตร์

ในการปฏบิตังิานสารสนเทศ 

  2) มคีวามรูค้วามสามารถในการประยกุตเ์ทคโนโลยดีจิทิัลในการจัดการสารสนเทศ 

  3) มจีรรยาบรรณวชิาชพีสารสนเทศ สามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองและเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
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  หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาภาษาองักฤษ มวีัตถุประสงคเ์พื่อผลติบัณฑติใหม้ี

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคด์งันี ้

  1) มคีวามรูค้วามสามารถและทักษะในการใชภ้าษาองักฤษ  

  2) มคีวามเป็นผูน้ า มคีณุธรรม จรยิธรรมในวชิาชพีการใชภ้าษาอังกฤษ 

  3) มคีวามรับผดิชอบตอ่ตนเองและสงัคม 

  4) มคีวามสามารถในการศกึษาดว้ยตนเองและใชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสม 

   หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาศกึษาท ัว่ไป มวีตัถปุระสงคด์งันี ้

  1) เพื่อใหนั้กศกึษามีความรู ้ความเขา้ใจเนื้อหาสาระของชุดวชิาในหมวดวชิาศกึษาทั่วไป            

ในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีตามเกณฑม์าตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

  2) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนักศกึษาในการเทียบโอนหน่วยกติและผลการศกึษา  

เพือ่เขา้สูก่ารศกึษาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี

  3) เพื่อขยายโอกาสการศกึษาดว้ยระบบการศกึษาทางไกล ซึง่เป็นทางเลอืกในการศกึษาต่อ      

ดา้นวชิาชพีและดา้นวชิาการในระดบัปรญิญาตรตีามความถนัดและความสนใจของบคุคล 

  หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาภาษาองักฤษเฉพาะอาชพี มวีตัถปุระสงคด์งันี ้

  1) เพือ่เพิม่พูนทกัษะในการฟัง พูด อา่น เขยีน ภาษาองักฤษ 

  2) เพือ่ใหส้ามารถใชค้วามรูภ้าษาองักฤษในการประกอบอาชพีอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  3) เพือ่ใหส้ามารถน าความรูภ้าษาอังกฤษไปใชใ้นการตดิตอ่สือ่สารและการสงัคมในโอกาสตา่งๆ 

  หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิางานสารสนเทศ มวีตัถปุระสงคด์งันี ้

  1) มคีวามสามารถประยุกตค์วามรูด้า้นสารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยดีจิทิัลในการปฏบิัตงิาน

สารสนเทศเฉพาะดา้น 

  2) มคีณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์

  หลกัสตูรประกาศนยีบตัรภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร มวีตัถปุระสงคด์งันี ้

  1) เพือ่จัดการเรยีนการสอนภาษาจนีเพือ่การสือ่สารในระบบการสอนทางไกลแกผู่ส้นใจ 

  2) เพือ่ร่วมพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาจนีระดับพืน้ฐานในสงัคมไทยใหก้วา้งไกลมากขึน้ 

  3) เพื่อร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมไทยใหม้ีคุณภาพดา้นภาษาต่างประเทศที ่       

เอือ้ประโยชนต์อ่บา้นเมอืง 

หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาภาษาเขมร มวีตัถปุระสงคด์งันี ้

1) เพือ่ผลติบคุลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถและทักษะในการใชภ้าษาเขมร 

2) เพือ่สรา้งโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบคุลากรทีต่อ้งการใชภ้าษาเขมรโดยทั่วไป 

3) เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการประกอบอาชพีและการด าเนนิชวีติในการรวมกลุม่ของ

ประชาคมอาเซยีนตอ่บา้นเมอืง 

หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาภาษาไทย มวีตัถปุระสงคด์งันี ้

1) เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเนือ้หาสาระเกีย่วกบัภาษาไทย 

2) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนักศกึษาที่จะน าความรูท้ี่ไดรั้บจากการเรียนการสอน  

ไปใชใ้นการปรับคณุวฒุทิางการศกึษาในการท างาน 

3) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาดว้ยระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งเป็นทางเลือกในการ 

ศกึษาตอ่ดา้นวชิาชพีและดา้นวชิาการในระดบัปรญิญาตร ี
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4. คณะกรรมการทีป่รกึษาประจ าสาขาวชิา 

  มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษาประจ าสาขาวชิาศลิปศาสตร์

เพื่อท าหนา้ที่พิจารณาเสนอความเห็นเกีย่วกับมาตรฐานการศกึษา การพัฒนาหลักสูตร การสอน การวัดผล 

และการบรกิารทางวชิาการในสาขาวชิาศลิปศาสตร ์ดงัมรีายนามตอ่ไปนี ้

  1) ศาสตราจารยก์ติตคิณุ ดร.กาญจนา  นาคสกลุ  ประธานกรรมการ 

  2) ศาสตราจารยก์ติตคิณุ ดร.ฉวลีกัษณ์  บณุยะกาญจน  กรรมการ 

  3) ศาสตราจารยก์ติตคิณุ ดร.ฉัตรทพิย ์ นาถสภุา           กรรมการ 

  4) ศาสตราจารยก์ติตคิณุ ดร.ประพณิ  มโนมัยวบิลูย ์     กรรมการ 

  5) ศาสตราจารยก์ติตคิณุ ดร.อจัฉรา  วงศโ์สธร  กรรมการ 

  6) ศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา  ปราบพาล  กรรมการ 

  7) ศาสตราจารย ์ดร.ปรดีา  วบิลูยส์วสัดิ ์  กรรมการ 

  8) อาจารย ์คณุหญงิกลุทพิย ์ เกษแมน่กจิ  กรรมการ 

  9) อาจารย ์ดร.มนู  อรดดีลเชษฐ ์  กรรมการ 

  10) ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาศลิปศาสตร ์                                            เลขานุการ 

   (ผูช้ว่ยศาสตราจารยว์สนัต ์ รัตนโภคา) 

  11) เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวชิาศลิปศาสตร ์  ผูช้ว่ยเลขานุการ 

   (อาจารย ์ดร.วศิรุต  บวงสรวง) 

  12) หัวหนา้หน่วยเลขานุการกจิประจ าสาขาวชิาศลิปศาสตร ์  ผูช้ว่ยเลขานุการ 

   (นางทองรอ้ย  พันธย์าง) 

 

5.  คณะกรรมการประจ าสาขาวชิา  

  มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการประจ าสาขาวชิาศลิปศาสตร ์เพื่อท า

หนา้ทีด่ าเนนิงานดา้นบรหิารและวชิาการของสาขาวชิา และปฏบิัตหินา้ทีอ่ ืน่ทีส่ภามหาวทิยาลัย หรอืสภา

วชิาการมอบหมาย ดงัมรีายนามตอ่ไปนี้ 

  1) ผูช้ว่ยศาสตราจารยว์สนัต ์ รัตนโภคา  ประธานกรรมการ 

  2) รองศาสตราจารย ์ดร.สมเกยีรต ิ วฒันาพงษากลุ  กรรมการ 

  3) รองศาสตราจารย ์ดร.สมพร  พุทธาพทิกัษ์ผล  กรรมการ 

  4) รองศาสตราจารยก์ฤตกิา  จวิาลกัษณ์  กรรมการ 

  5) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.จริสริ ิ เกษมสนิธุ ์วเิวกเมธากร   กรรมการ 

  6) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ลกัษม ี นวมถนอม คมีรูะ  กรรมการ 

  7) อาจารย ์ดร.ปณุณฑรยี ์ สนัตสิภุาพร  กรรมการ 

  8) อาจารยม์นตช์ยั  แซเ่ตยี  กรรมการ 

  9) อาจารย ์ดร.วศิรุต  บวงสรวง เลขานุการ 

  10) หัวหนา้หน่วยเลขานุการกจิประจ าสาขาวชิาศลิปศาสตร ์  ผูช้ว่ยเลขานุการ 

   (นางทองรอ้ย  พันธย์าง) 
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6. คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

 6.1 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาไทยคดศีกึษา 

ปณุณฑรยี ์ สนัตสิภุาพร, อาจารย ์ดร.  ศศ.บ., ศศ.ม. (การบรหิารงานวฒันธรรม), 

        ปร.ด. (การจัดการทอ่งเทีย่วแบบบรูณาการ) 

        สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์

วสนัต ์ รัตนโภคา, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์  ศศ.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่), อ.ม. (ภาษาไทย) 

        จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วศิรุต  บวงสรวง, อาจารย ์ดร. อ.บ. (เกยีรตนิยิม), ศศ.ม.,  

    ปร.ด. (ประวตัศิาสตร)์ 

    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

สมเกยีรต ิ วฒันาพงษากลุ, รองศาสตราจารย ์ดร. ศศ.บ. (เกยีรตนิยิม), ศศ.ม.,  

        ศศ.ด. (ภาษาเขมร) มหาวทิยาลยัศลิปากร 

สพุลธัช  เตชะบรูณะ, อาจารย ์   อ.บ., ศศ.ม. (ประวตัศิาสตร)์ 

         มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์   

 6.2  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร ์

กฤตกิา  จวิาลกัษณ์, รองศาสตราจารย ์  ศศ.บ., ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรแ์ละ 

        สารนเิทศศาสตร)์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

ชมภนุูช  สนุทรนนท,์ อาจารย ์ดร.   ศศ.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดับหนึง่), 

        ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร)์,  

ปร.ด. (นเิทศศาสตร)์

มหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

ช านาญ  เชาวกรีตพิงศ,์ รองศาสตราจารย ์  กศ.บ., ค.ม. (การศกึษาวทิยาศาสตร-์ฟิสกิส)์,  

        วท.ม. (วทิยาการคอมพวิเตอร)์  

         จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ปัทมาพร  เย็นบ ารุง, รองศาสตราจารย ์ดร.  ค.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่), M.Ed., 

        Ph.D. (Library and Information Science) 

        The University of Texas  

สชุาต ิ แสนพชิ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  ศษ.บ., ศษ.ม., ศษ.ด. (เทคโนโลยกีารศกึษา) 

        มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

 6.3  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาภาษาองักฤษ  

กมลพร  ศริโิสภณ, อาจารย ์  ศศ.บ., ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษและวรรณคดอีงักฤษ) 

       มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

จริสริ ิเกษมสนิธุ ์วเิวกเมธากร, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. อ.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่), M.Phil. (Linguistics), 

         Ph.D. (Language Education/TESOL)  

         University of Leeds     

ธาวนิ  จตรุภัทร, อาจารย ์      ศศ.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่),  

ศศ.ม. (ภาษาองักฤษและการสือ่สาร)   

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
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นรนิทรท์พิย ์ ทองศร,ี รองศาสตราจารย ์ดร.  ศศ.บ., ศศ.ม. (ภาษาและการสือ่สาร),  

         Ph.D. (Education) University of Exeter 

ลกัษม ี นวมถนอม คมีรูะ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ค.บ., M.A. (English as a Second Language 

and Bilingualism),  

    Ph.D. (Rhetoric and Linguistics) 

    Indiana University of Pennsylvania 

 6.4 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาศกึษาท ัว่ไป* 

ช านาญ  เชาวกรีตพิงศ,์ รองศาสตราจารย ์  กศ.บ., วท.ม. (วทิยาการคอมพวิเตอร)์, 

         ค.ม. (การศกึษาวทิยาศาสตร-์ฟิสกิส)์  

         จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ปัณฉัตร  หมอยาด,ี รองศาสตราจารย ์ดร.  ศศ.บ., ศศ.ม. (ประวัตศิาสตร)์, ปร.ด.  

         (วฒันธรรมศาสตร)์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

มนตช์ยั  แซเ่ตยี, อาจารย ์    อ.บ. (เกยีรตนิยิม), อ.ม. (ภาษาจนี)  

         จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

วสนัต ์ รัตนโภคา, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์  ศศ.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดับหนึง่), อ.ม. (ภาษาไทย) 

         จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

สมเกยีรต ิ วฒันาพงษากลุ, รองศาสตราจารย ์ดร. ศศ.บ. (เกยีรตนิยิม), ศศ.ม.,  

         ศศ.ด. (ภาษาเขมร) มหาวทิยาลยัศลิปากร 

สมพร  พุทธาพทิักษ์ผล, รองศาสตราจารย ์ดร. อ.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดับหนึง่), M.L.S.,  

         Ph.D. (Library and Information Science) 

         Indiana University 

สรายุทธ  ยหะกร, รองศาสตราจารย ์ดร.  ศศ.บ., นศ.ม., สค.ม. (สงัคมวทิยา),  

         ปร.ด. (ประชากรและทรัพยากรมนุษย)์ 

         สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 

อลสิา  วานชิด,ี รองศาสตราจารย ์ดร.  น.บ., M.A. (English), M.A. (TEFL), Ph.D.  

         (Applied Linguistics) University of Reading 

 6.5  หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาภาษาองักฤษเฉพาะอาชพี*   

จรัสวัฒน ์ ไตรรัตน์, รองศาสตราจารย ์ดร.  ศศ.บ. (เกยีรตนิยิม), A.M. (Linguistics),  

         Ed.D., Charles Sturt University    

จริสริ ิเกษมสนิธุ ์วเิวกเมธากร, อาจารย ์ดร.  อ.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่), M.Phil. (Linguistics), 

         Ph.D. (Language Education/TESOL)  

         University of Leeds     

นรนิทรท์พิย ์ ทองศร,ี ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ศศ.บ., ศศ.ม. (ภาษาและการสือ่สาร),  

         Ph.D. (Education) University of Exeter 

 

 

 

 
หมายเหต ุ *  หลกัสตูรระดบัประกาศนยีบตัรจะเป็นคณาจารยป์ระจ าหลกัสตูร   
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ลกัษม ี นวมถนอม คมีรูะ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ค.บ., M.A. (English as a Second Language 

and Bilingualism),  

    Ph.D. (Rhetoric and Linguistics) 

    Indiana University of Pennsylvania 

อนัญญา  สทิธอิ านวย, รองศาสตราจารย ์  อ.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดับหนึง่), M.A. (English)  

         Indiana University 

อลสิา  วานชิด,ี รองศาสตราจารย ์ดร.  น.บ., M.A. (English), M.A. (TEFL), Ph.D.  

         (Applied Linguistics) University of Reading 

 6.6 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิางานสารสนเทศ* 

กฤตกิา  จวิาลกัษณ์, รองศาสตราจารย ์ ศศ.บ., ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรแ์ละ  

       สารนเิทศศาสตร)์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ชมภนุูช  สนุทรนนท,์ อาจารย ์ดร.  ศศ.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่), 

    ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร)์, 

    ปร.ด. (นเิทศศาสตร)์    

    มหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

ชตุมิา  สจัจานันท,์ ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ ดร. อ.บ., พ.ม., อ.ม. (บรรณารักษศาสตร)์,  

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

      Ed.D., Charles Sturt University 

ทรงลกัษณ์  สกลุวจิติรส์นิธุ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  วท.บ., ศษ.ม. (เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา), 

      M.Sc. (Computer Science),  

      MICT. (Information and Communication 

Technology), Ph.D. (Information Technology) 

University of Tasmani 

น ้าทพิย ์ วภิาวนิ, รองศาสตราจารย ์ดร. อ.บ., อ.ม., วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ), 

    Ph.D. (Library and Information Studies) 

      Loughborough University 

ปัทมาพร  เย็นบ ารุง, รองศาสตราจารย ์ดร.  ค.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่), M.Ed., 

       Ph.D. (Library and Information Science) 

       The University of Texas 

สมพร  พุทธาพทิักษ์ผล, รองศาสตราจารย ์ดร. อ.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดับหนึง่), M.L.S.,  

       Ph.D. (Library and Information Science) 

       Indiana University 

สชุาต ิ แสนพชิ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ศษ.บ., ศษ.ม., ศษ.ด. (เทคโนโลยกีารศกึษา) 

     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

หมายเหต ุ *  หลกัสตูรระดบัประกาศนยีบตัรจะเป็นคณาจารยป์ระจ าหลักสตูร   
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 6.7 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร* 

มนตช์ยั  แซเ่ตยี, อาจารย ์    อ.บ. (เกยีรตนิยิม), อ.ม. (ภาษาจนี)  

         จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 6.8 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาภาษาเขมร* 

สมเกยีรต ิ วฒันาพงษากลุ, รองศาสตราจารย ์ดร. ศศ.บ. (เกยีรตนิยิม), ศศ.ม. (เขมรศกึษา),  

        ศศ.ด. (ภาษาเขมร) มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 6.9 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาภาษาไทย* 

เจษฎา ศรวีฒันเมธากลุ, อาจารย ์   ศศ.บ. (เกยีรตนิยิม), ค.ม. (การสอนภาษาไทย) 

        จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

วสนัต ์รัตนโภคา, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์  ศศ.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดับหนึง่), อ.ม. (ภาษาไทย) 

        จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

สมเกยีรต ิวฒันาพงษากลุ, รองศาสตราจารย ์ดร.  ศศ.บ. (เกยีรตนิยิม), ศศ.ม.,  

        ศศ.ด. (ภาษาเขมร) มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 6.10 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาสงัคมและวฒันธรรมไทย* 

ปณุณฑรยี ์สนัตสิภุาพร, อาจารย ์ดร.   ศศ.บ., ศศ.ม. (การบรหิารงานวฒันธรรม), 

        ปร.ด. (การจัดการทอ่งเทีย่วแบบบรูณาการ) 

        สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 

วรณิาฐ พทิกัษ์วงศว์าน, อาจารย ์   ศศ.บ. (เกยีรตนิยิม),  

        ศศ.ม. (วัฒนธรรมและการพัฒนา) 

        มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

7.  คณาจารยป์ระจ าสาขาวชิา 

กมลพร  ศริโิสภณ, อาจารย ์ ศศ.บ., ศศ.ม. (ภาษาและวรรณคดอีงักฤษ) 

    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

กฤตกิา จวิาลกัษณ์, รองศาสตราจารย ์ ศศ.บ., ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรแ์ละ 

    สารนเิทศศาสตร)์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

จริสริ ิ เกษมสนิธุ ์วเิวกเมธากร, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. อ.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่), M.Phil. (Linguistics), 

Ph.D. (Language Education, TESOL) 

University of Leeds 

เจษฎา  ศรวีฒันเมธากลุ, อาจารย ์ ศศ.บ. (เกยีรตนิยิม), ค.ม. (การสอนภาษาไทย) 

    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ชมภนุูช  สนุทรนนท,์ อาจารย ์ดร.  ศศ.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่), 

ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร)์, 

ปร.ด. (นเิทศศาสตร)์ 

มหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

 

หมายเหต ุ *  หลกัสตูรระดบัประกาศนยีบตัรจะเป็นคณาจารยป์ระจ าหลกัสตูร   
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ชลรัศม ี สรุยิารังสรรค,์ อาจารย ์ดร. ศศ.บ., M.A. (Children’s Literature),  

    Ph.D. (English) University of Hull 

ทรงลกัษณ์  สกลุวจิติรส์นิธุ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  วท.บ., ศษ.ม. (เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา), 

M.Sc. (Computer Science),  

MICT. (Information and Communication 

Technology), Ph.D. (Information Technology) 

University of Tasmani 

นรนิทรท์พิย ์ ทองศร,ี รองศาสตราจารย ์ดร.  ศศ.บ., ศศ.ม. (ภาษาและการสือ่สาร), 

    Ph.D. (Education) University of Exeter 

น ้าทพิย ์ วภิาวนิ, รองศาสตราจารย ์ดร. อ.บ., อ.ม., วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ), 

Ph.D. (Library and Information Studies) 

Loughborough University 

บวัรัตนา  อตัช,ู อาจารย ์ดร. น.บ., LL.M., M.A., Ph.D. (ELT) 

    สถาบนัภาษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปทติตา  วงศค์งเดมิ, อาจารย ์ ศศ.บ., ศศ.ม. (ภาษาจนี) 

    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปณุณฑรยี ์ สนัตสิภุาพร, อาจารย ์ดร.  ศศ.บ., ศศ.ม. (การบรหิารงานวฒันธรรม), 

    ปร.ด. (การจัดการทอ่งเทีย่วแบบบรูณาการ) 

    สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์

มนตช์ยั  แซเ่ตยี, อาจารย ์ อ.บ. (เกยีรตนิยิม), อ.ม. (ภาษาจนี) 

    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ลกัษม ี นวมถนอม คมีรูะ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  ค.บ., M.A. (English as a Second Language 

and Bilingualism),  

    Ph.D. (Rhetoric and Linguistics) 

 Indiana University of Pennsylvania 

วรณิาฐ  พทิกัษ์วงศว์าน, อาจารย ์ ศศ.บ. (เกยีรตนิยิม),  

    ศศ.ม. (วฒันธรรมและการพัฒนา) 

    มหาวทิยาลยัมหดิล 

วสนัต ์ รัตนโภคา, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ ศศ.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่), อ.ม. (ภาษาไทย) 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วศิรุต  บวงสรวง, อาจารย ์ดร. อ.บ. (เกยีรตนิยิม), ศศ.ม.,  

    ปร.ด. (ประวตัศิาสตร)์ 

    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

สมเกยีรต ิ วฒันาพงษากลุ, รองศาสตราจารย ์ดร.  ศศ.บ. (เกยีรตนิยิม), ศศ.ม.,  

    ศศ.ด. (ภาษาเขมร) มหาวทิยาลยัศลิปากร 

สมพร  พุทธาพทิกัษ์ผล, รองศาสตราจารย ์ดร.  อ.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่), M.L.S., 

Ph.D. (Library and Information Science) 

Indiana University 
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สรายทุธ  ยหะกร, รองศาสตราจารย ์ดร.  ศศ.บ., นศ.ม., สค.ม. (สงัคมวทิยา), 

ปร.ด. (ประชากรและทรัพยากรมนุษย)์ 

สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์

สชุาต ิ แสนพชิ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.      ศษ.บ., ศษ.ม., ศษ.ด. (เทคโนโลยกีารศกึษา) 

            มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

สพุลธัช  เตชะบรูณะ, อาจารย ์ อ.บ., ศศ.ม. (ประวตัศิาสตร)์ 

     มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

 

8.  คณาจารยพ์เิศษประจ าสาขาวชิา 

ช านาญ  เชาวกรีตพิงศ,์ รองศาสตราจารย ์ กศ.บ., วท.ม. (วทิยาการคอมพวิเตอร)์, 

     ค.ม. (การศกึษาวทิยาศาสตร-์ฟิสกิส)์  

     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ชตุมิา  สจัจานันท,์ ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ ดร. อ.บ., พ.ม., อ.ม. (บรรณารักษศาสตร)์,  

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

     Ed.D., Charles Sturt University 

ปัทมาพร  เย็นบ ารุง, รองศาสตราจารย ์ดร.    ค.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่), M.Ed., 

          Ph.D. (Library and Information Science) 

          The University of Texas  

 

9. ผูเ้ชีย่วชาญชาวตา่งประเทศประจ าสาขาวชิา 

อลนั  เดวสิ   B.A., Barton College 

 

  นอกจากนี้ มหาวทิยาลัยไดเ้ชญิคณาจารยแ์ละผูท้รงคณุวฒุจิากสถาบันการศกึษาและหน่วยงานอืน่

อกีเป็นจ านวนมากมาเป็นกรรมการกลุ่มผลติ/ปรับปรุง และผูร้่วมผลติ/ปรับปรุงเอกสารการสอน ซึง่รายนาม

ผูท้รงคณุวฒุเิหลา่นีม้ปีรากฏในเอกสารการสอนทีท่า่นไดผ้ลติ/ปรับปรุง 
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10. หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน* 

  สาขาวชิาศลิปศาสตร ์เปิดสอนจ านวน 10 หลกัสตูร คอื 

  10.1 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาไทยคดศีกึษา 

  10.2 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร ์ประกอบดว้ย 4 กลุม่วชิา คอื 

 กลุม่วชิางานหอ้งสมดุ  

 กลุม่วชิางานศนูยส์ือ่การศกึษาและแหลง่เรยีนรู ้ 
 กลุม่วชิางานส านักงาน 

 กลุม่วชิางานสารสนเทศการทอ่งเทีย่วและศลิปวัฒนธรรม 

  10.3 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาภาษาองักฤษ 

  10.4 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาศกึษาทั่วไป 

  10.5 หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาภาษาองักฤษเฉพาะอาชพี ประกอบดว้ย 10 กลุม่วชิาเฉพาะ คอื 

 กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจ กลุ่มวิชาเฉพาะการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาเฉพาะการโรงแรม  

กลุม่วชิาเฉพาะงานส านักงาน กลุ่มวชิาเฉพาะคอมพวิเตอร ์กลุม่วชิาเฉพาะการสาธารณสขุ กลุม่วชิาเฉพาะชา่ง   

กลุม่วชิาเฉพาะการเกษตร กลุม่วชิาเฉพาะครู และกลุม่วชิาเฉพาะกฎหมาย    

  10.6 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิางานสารสนเทศ ประกอบดว้ย 4 กลุม่วชิา คอื 

 กลุม่วชิางานงานหอ้งสมดุ  

 กลุม่วชิางานศนูยส์ือ่การศกึษาและแหลง่เรยีนรู ้
 กลุม่วชิางานส านักงาน 

 กลุม่วชิางานสารสนเทศการทอ่งเทีย่วและศลิปวัฒนธรรม 

  10.7 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร  

  10.8 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาภาษาเขมร  

  10.9 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาภาษาไทย 

  10.10 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาสงัคมและวัฒนธรรมไทย 

 

11. ค าแนะน าในการวางแผนการศกึษา 

  11.1  นักศกึษาทุกคนควรเลอืกศกึษาชดุวชิาตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศกึษาทีร่ะบตุาม

หลักสตูร/วชิาเอกของตนในแต่ละภาคการศกึษา โดยอาจศกึษาทุกชุดวชิาทีก่ าหนดหรอืจะเลอืกศกึษา

เพียงบางชุดวชิาก็ได ้ทัง้นี้ ควรศกึษาชุดวชิาในหมวดวชิาศกึษาทั่วไป และหมวดวชิาเฉพาะ (ชุดวชิา

บงัคบั) กอ่น แลว้จงึศกึษาหมวดวชิาเฉพาะ (ชดุวชิาเลอืก) และหมวดวชิาเลอืกเสรใีนภายหลงั 

  11.2  ชดุวชิาประสบการณ์ไทยคดศีกึษาและชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์นักศกึษา

ตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 

  11.3  นักศกึษาสามารถลงทะเบยีนเรยีนในแตล่ะภาคการศกึษาปกตไิดอ้ย่างนอ้ย 1 ชดุวชิา แต่

ไมเ่กนิ 3 ชดุวชิา สว่นภาคการศกึษาพเิศษใหล้งทะเบยีนเรยีนไดไ้มเ่กนิ 1 ชดุวชิา 

   

 

หมายเหต ุ * ขอ้มลูอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสารประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 
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  ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการลงทะเบยีนเรยีน และการเลอืกแผนการศกึษา 

1) นักศกึษาเลอืกแผนการศกึษาของชดุวชิาทีล่งทะเบยีนชดุวชิาในภาคการศกึษานัน้แลว้ 

จะไมส่ามารถเปลีย่นแผนการศกึษาภายหลงัได ้จนกวา่จะลงทะเบยีนใหมใ่นภาคการศกึษาถัดไป 

2) นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนและเลอืกแผนการศกึษาตามช่วงเวลาทีม่หาวทิยาลยั

ก าหนดเท่าน ัน้ หากพน้เวลาทีก่ าหนดใหเ้ลอืกแผนการศกึษาไปแลว้ชุดวชิาทีล่งทะเบยีนนั้นจะถูกก าหนด 

ใหเ้ป็นแผนการศกึษา ก1 

3) กรณีนกัศกึษาไม่แจง้ความประสงคจ์ะเลอืกแผนการศกึษา ชดุวชิาลงทะเบยีนนั้น 

จะถกูก าหนดเป็นแผนการศกึษา ก1 

4) กรณีทีนั่กศกึษาลงทะเบยีนเพิม่ชุดวชิาในช่วงทีพ่น้ระยะเวลาทีก่ าหนดใหเ้ลอืก

แผนการศกึษาไปแลว้ จะไม่สามารถเลอืกแผนการศกึษาอืน่ไดโ้ดยชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเพิม่ชดุวชิานั้น 

จะถกูก าหนดใหเ้ป็นแผนการศกึษา ก1 

5) นกัศกึษาปกตเิท่าน ัน้จงึจะไดส้ทิธเิลอืกแผนการศกึษา ก2 ส าหรับนักศกึษา

ลักษณะพิเศษ นักศกึษาที่สอบสนามสอบต่างประเทศ นักศกึษาที่เป็นผูต้อ้งขัง และนักศกึษาหลักสูตร

ประกาศนยีบัตร จะถกูก าหนด ใหล้งทะเบยีนเรยีนแผนการศกึษา ก1 เทา่นัน้  

   6)  ชุดวชิาทีน่กัศกึษามสีทิธเิลอืกแผนการศกึษา ก2 และ ก3 จะเป็นชุดวชิาท ัว่ไป  

(เนน้ทฤษฎเีพยีงอย่างดยีว) ส าหรับชุดวชิาที่มีการฝึกปฏิบัตเิสริมทักษะ ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏิบัติ

ทางดา้นภาษาและเก็บคะแนนทางระบบออนไลน์ และชุดวชิาประสบการณ์วชิาชพีฯ จะถูกก าหนดใหเ้ป็น

แผนการศกึษา ก1 เทา่  

  11.6  ส าหรบันกัศึกษาแขนงวิชาภาษาองักฤษ  ต้องมีความรู ้ความสามารถและ

ประสบการณ์ในการใชแ้ละเขา้ถงึคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ตไดโ้ดยสะดวก เนื่องจากหลักสตูรนี้

ใชร้ะบบการเรยีนการสอนผ่านเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละสือ่อเิล็กทรอนกิสเ์ป็นหลัก และนักศกึษาตอ้งสง่งาน

ตามเวลาทีก่ าหนดเป็นประจ า 

  11.7  ส าหรบันกัศกึษาแขนงวชิาภาษาองักฤษทีศ่กึษาชุดวชิาทีเ่ร ิม่ตน้ดว้ยรหสั 14 _ _ _  

ทุกชุดวชิา นักศึกษาตอ้งลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบเวลาเริ่มเรียนของแต่ละชุดวชิาดว้ยตนเองทาง

เ ว็ บ ไซ ต์ (https://elearning.stou.ac.th/login/index.php แล ะ  http://d4lp.stou.ac.th) พ ร อ้ ม ทั ้ ง

ลงทะเบยีนออนไลนต์ามเวลาทีม่หาวทิยาลัยก าหนด หากพน้ก าหนดเวลาไปแลว้ระบบจะท าการปิด ท า

ใหนั้กศกึษาไมส่ามารถสง่งาน และไม่มคีะแนนเก็บในชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีน อนึง่ มหาวทิยาลัยไม่เปิด

ใหล้งทะเบยีนเรยีนลา่ชา้/ลงทะเบยีนเพิม่เตมิในภายหลงั 

  11.8  การประเมนิผลชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ แบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื ภาคทฤษฎ ี

และภาคปฏบิัต ินักศกึษาตอ้งสอบผ่านทัง้ 2 ส่วนจงึจะถือว่าสอบผ่าน จ านวน 3 ชดุวชิา ไดแ้ก่ ชุดวชิา 

14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ และชุดวชิา 14422 การน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมี

ประสทิธผิล สว่นชดุวชิา 14423 ประสบการณ์วชิาภาษาอังกฤษ นักศกึษาตอ้งเขา้ร่วมฝึกอบรมตามวัน – 

เวลา ทีม่หาวทิยาลัยก าหนด โดยใชเ้วลาประมาณ 4 – 5 วัน หากนกัศกึษาทา่นใดทีส่อบไม่ผา่นสว่น

ใดส่วนหนึ่ง ขอใหนั้กศึกษาเขา้สอบซ่อมเฉพาะในส่วนนั้น โดยมหาวทิยาลัยจะเก็บคะแนนส่วนที่

นักศกึษาสอบผ่านไวจ้นกวา่นักศกึษาจะสอบผ่านไดท้ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิัต ิโดยมคีะแนนแต่ละชดุ

วชิาไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 – 60 ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี ้
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ชุดวชิา 

(เรยีงตามรหสัชุดวชิา) 

จ านวน 

หนว่ยกติ 

การประเมนิผล 

คะแนนขอ้เขยีน คะแนน 

การฝึกปฏบิตั ิ

รวมคะแนน 

14319  ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ 6 40 60 100 

14422  การน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ     

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

6 60 40 100 

14423  ประสบการณ์วชิาชพีภาษาอังกฤษ 6 40 60 100 

 

  11.9  ขอใหน้กัศกึษาใชเ้อกสารหลกัสูตรฉบบันีเ้ป็นคูม่อืในการศกึษาตลอดหลกัสตูร กรณีที่

นกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนไมเ่ป็นไปตามแนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษาทีแ่นะน าไว ้ขอใหน้กัศกึษา

วางแผนการศกึษาโดยศกึษาจากโครงสรา้งของหลกัสูตร แนวทางการเปิดสอนชุดวชิาในแตล่ะภาค 

และตรวจสอบตารางสอบมใิหต้รงกนั เนือ่งจากมหาวทิยาลยัอนุญาตใหน้กัศกึษาเขา้สอบไดเ้พยีง 

ชุดวชิาเดยีวในแตล่ะคาบการสอบ 

  11.10  หากนักศกึษามปัีญหาเกีย่วกับเนื้อหาในเอกสารการสอนและสือ่การสอนต่างๆ วธิกีารศกึษา 

ชดุวชิา สามารถขอค าปรกึษาทีส่าขาวชิาได ้โดยเขยีนจดหมาย โทรศพัท ์โทรสาร หรอื e-Mail ตามทีอ่ยูน่ี ้

     ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาศลิปศาสตร ์

      มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

      ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางพูด 

      อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

      โทรศพัท ์0 2503 3564 หรอื 0 2504 8513 - 4 

      โทรสาร 0 2503 3564 หรอื e-Mail: laoffice@stou.ac.th 

  11.11  หากนักศกึษามีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเทียบงานรายวชิา การโอน/ 

การเทียบแทนชุดวชิา การเพิ่ม/ถอนชุดวชิา การยา้ยสังกัดสาขาวชิา แขนงวชิาหรือวชิาเอก การเปลี่ยน 

ค าน าหนา้ชือ่-ชือ่สกุล การเปลีย่นทีอ่ยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศกึษา การลาพักการศกึษา การลาออก

จากการเป็นนักศกึษา การขอรับใบประเมนิผลการศกึษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศกึษา การขอรับ

ใบรายงานผลการศกึษา รวมทัง้การรอ้งเรยีนเรือ่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วกับกจิกรรมการศกึษาในเรือ่งการสมัครเป็น

นักศกึษา การลงทะเบยีนเรยีนและการสอบ สามารถขอค าปรกึษาทีส่ านักทะเบยีนและวดัผลได ้โดยเขยีน

ใบค ารอ้งทัว่ไป (มสธ.11) จดหมาย โทรศพัท ์โทรสาร หรอื e-Mail ตามทีอ่ยูน่ี ้

      ส านักทะเบยีนและวดัผล 

      มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

      ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางพูด 

      อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

   โทรศัพท ์0 2503 3598 - 9 หรอื 0 2503 3632 หรอื 0 2504 7231 – 6 หรอื 

   โทรสาร 0 2982 9607 หรอื 0 2503 3595 หรอื e-Mail: re.reoffice@stou.ac.th หรอื 

   ศนูยส์ารสนเทศ (Call Center) โทรศพัท ์0 2504 7788, e-Mail: ic.proffice@stou.ac.th  

   หรอื ศนูยว์ทิยบรกิารและชมุชนสมัพันธ ์มสธ. ทัง้ 11 แห่ง ทั่วประเทศ  

   (ศกึษาจากเว็บไซต ์http://www.stou.ac.th) 

หมายเหตุ แบบฟอร์มใบค ารอ้งเกีย่วกับเรือ่งต่างๆ ขา้งตน้ นักศกึษาสามารถส าเนาแบบฟอรม์ดังกล่าวไดจ้ากคู่มอืนักศกึษา หรือ 

 download ไดจ้ากเว็บไซต ์http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp 



รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
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หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาไทยคดศีกึษา 

Bachelor of Arts Program in Thai Studies

 

ชือ่ปรญิญา 

  ชือ่เต็ม  ศลิปศาสตรบัณฑติ (ไทยคดศีกึษา) 

  อักษรย่อ ศศ.บ. (ไทยคดศีกึษา) 

  ชือ่เต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Thai Studies) 

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Thai Studies) 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
  1. ส าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 

หรอื 

  2. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) หรือเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรอื 

  3. ส าเร็จการศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีเทคนคิ (ปวท.) หรอืเทยีบเทา่ ทกุสาขาวชิา หรอื 

  4. ส าเร็จการศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเทา่ ทกุสาขาวชิา หรอื 

  5. ส าเร็จการศกึษาอนุปริญญา หรือปริญญาชัน้ใดชัน้หนึ่ง หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวชิาจาก

สถาบนัอดุมศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลยันัน้ๆ รับรอง 

 

หมายเหต ุ ผูม้คีณุสมบตัติามขอ้ 1 – 5 ตอ้งไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา หรอืเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของ

มหาวทิยาลยัเนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี 

   บคุคลซึง่เคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลัย เนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยีจะกลับเขา้ศกึษา

ใหมไ่ดเ้ป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพจิารณาเห็นสมควรใหเ้ขา้ศกึษา เมือ่พน้ก าหนด 5 ปี นับแตว่นัประกาศถอนสถานภาพการเป็น

นักศกึษา หรอืเป็นนักศกึษาโครงการความรว่มมอืในการจัดการศกึษาใหพ้จิารณาเป็นรายกรณี 

 

โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

1. ส าเร็จการศกึษา ม.6 หรอืเทยีบเทา่   

 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 5 30 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ  15 90 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1  6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่  21                    126 

 

  

 

หมายเหต ุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสูตรอาจมกีารปรับปรุง/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษาตดิตามข่าวจาก

เอกสารประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 
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(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

  บงัคบั 2 ชุดวชิา 

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

  และเลอืก 3 ชุดวชิาโดยเลอืกจากกลุม่วชิาๆ ละ 1 ชุดวชิาดงัตอ่ไปนี ้

  กลุม่วชิาภาษา 

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

  กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์

  10131 สงัคมมนุษย ์

  10152 ไทยกบัสงัคมโลก 

  กลุม่วชิามนุษยศาสตร ์

  10103 ทกัษะชวีติ 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา (90 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 3 ชุดวชิา 

  10201 ประวตัศิาสตรไ์ทย 

  10202 การอา่นภาษาไทย 

  11111 สงัคมและวฒันธรรมไทย 

  วชิาเฉพาะดา้น 12 ชุดวชิา 

บงัคบั 11 ชุดวชิา 

  12305 ศลิปะกบัสงัคมไทย  

  12306 วรรณคดไีทย 

  12310 วถิไีทย 

  12311 โลกทศันไ์ทย 

  12312 ประวตัศิาสตรก์ารเมอืงและเศรษฐกจิไทย 

  12313 ทอ้งถิน่ไทย 

  12402 วฒันธรรมกบัการทอ่งเทีย่ว 

  12407 แนวคดิไทย 

  12409 ประสบการณ์ไทยคดศีกึษา* 

  12410 สกัษณะภาษาไทย 

  12411 ภาษาถิน่และวรรณกรรมทอ้งถิน่ไทย 

 
 
หมายเหต ุ* นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  12303 สงัคมไทย 

  12406 ไทยกบัการปรับประเทศใหท้นัสมัย 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

2. ส าเร็จการศกึษา ปวท. หรอืเทยีบเทา่ทกุสาขาวชิา   
 
(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 4 24 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ  10                    60 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1  6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                  15                     90 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก.  หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 4 ชุดวชิา (24 หนว่ยกติ) 

   1) ส าเร็จการศกึษา ปวท. หรอืเทยีบเทา่ ประเภทวชิาบรหิารธุรกจิ และศลิปหตัถกรรม  

     ใหศ้กึษาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 4 ชดุวชิา ไดแ้ก ่

    บงัคบั 3 ชุดวชิา 

    10121 อารยธรรมมนุษย ์  

    10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

    10151 ไทยศกึษา 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้ 

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

   2) ส าเร็จการศกึษา ปวท. หรอืเทยีบเทา่ ประเภทวชิาชา่งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม  

     ใหศ้กึษาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 4 ชดุวชิา ไดแ้ก ่

    บงัคบั 3 ชุดวชิา 

    10121 อารยธรรมมนุษย ์  

    10131 สงัคมมนุษย ์

    10151 ไทยศกึษา 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้ 

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 
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 ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

   วชิาแกน 1 ชุดวชิา 

   10201  ประวตัศิาสตรไ์ทย  

   วชิาเฉพาะดา้น 9 ชุดวชิา 

   บงัคบั 8  ชุดวชิา 

   12305  ศลิปะกบัสงัคมไทย  

   12306  วรรณคดไีทย 

   12310  วถิไีทย 

   12311  โลกทศันไ์ทย 

   12312  ประวตัศิาสตรก์ารเมอืงและเศรษฐกจิไทย 

   12402  วฒันธรรมกบัการทอ่งเทีย่ว 

   12409  ประสบการณ์ไทยคดศีกึษา* 

   12411  ภาษาถิน่และวรรณกรรมทอ้งถิน่ไทย 

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   12407  แนวคดิไทย 

   12410  สกัษณะภาษาไทย 

 ค.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   ใหเ้ลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 
3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ทกุสาขาวชิา   
 
(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 3 18 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ  10                    60 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1  6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                  14                     84 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก.  หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

   1) ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรอืบรหิารธุรกจิ         

     อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว ศลิปกรรม ใหศ้กึษาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 ชดุวชิา ไดแ้ก ่

    10121 อารยธรรมมนุษย ์  

    10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

    10151 ไทยศกึษา 

 

 

 

 
หมายเหต ุ  * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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   2) ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเท่า ประเภทวชิาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมส ิง่ทอ 

     คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ใหศ้กึษาหมวดวชิา

     ศกึษาทัว่ไป 3 ชดุวชิา ไดแ้ก ่

    10121 อารยธรรมมนุษย ์  

    10131 สงัคมมนุษย ์

    10151 ไทยศกึษา 

 ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

   วชิาแกน 1 ชุดวชิา 

   10201  ประวตัศิาสตรไ์ทย  

   วชิาเฉพาะดา้น 9 ชุดวชิา 

   บงัคบั 8  ชุดวชิา 

   12305  ศลิปะกบัสงัคมไทย  

   12306  วรรณคดไีทย 

   12310  วถิไีทย 

   12311  โลกทศันไ์ทย 

   12312  ประวตัศิาสตรก์ารเมอืงและเศรษฐกจิไทย 

   12402  วฒันธรรมกบัการทอ่งเทีย่ว 

   12409  ประสบการณ์ไทยคดศีกึษา* 

   12411  ภาษาถิน่และวรรณกรรมทอ้งถิน่ไทย 

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   12407  แนวคดิไทย 

   12410  สกัษณะภาษาไทย 

 ค.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   ใหเ้ลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

4. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญา หรอืปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ หรอืเทยีบเทา่ ทกุสาขาวชิาจากสถาบนัอดุมศกึษา 

 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1  6 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ  10 60 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1  6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่  12                     72 

 

 

 
 
 
หมายเหต ุ* นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 1 ชุดวชิา 

  10201 ประวตัศิาสตรไ์ทย 

  วชิาเฉพาะดา้น 9 ชุดวชิา 

บงัคบั 8 ชุดวชิา 

  12305 ศลิปะกบัสงัคมไทย  

  12306 วรรณคดไีทย 

  12310 วถิไีทย 

  12311 โลกทศันไ์ทย 

  12312 ประวตัศิาสตรก์ารเมอืงและเศรษฐกจิไทย 

  12402 วฒันธรรมกบัการทอ่งเทีย่ว 

  12409 ประสบการณ์ไทยคดศีกึษา* 

  12411 ภาษาถิน่และวรรณกรรมทอ้งถิน่ไทย 

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   12407  แนวคดิไทย 

   12410  สกัษณะภาษาไทย 

 ค.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   ใหเ้ลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ  * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา* 

1. ส าเร็จการศกึษา ม.6 หรอืเทยีบเทา่  

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา   1 ตน้   

  11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย       

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  10111   ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร                

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร       

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร     

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร     

 ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ  ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  เลอืก 1 ชุดวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้   เลอืก 1 ชุดวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

  10103 ทักษะชวีติ   10103 ทักษะชวีติ 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์   10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน   10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 

  และเลอืกอกี 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   และเลอืกอกี 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  10131 สังคมมนุษย ์   10131 สังคมมนุษย ์

  10152 ไทยกับสังคมโลก   10152 ไทยกับสังคมโลก 

2 ตน้ 10201 ประวัตศิาสตรไ์ทย 2 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 

  12305 ศลิปะกับสังคมไทย   10201 ประวัตศิาสตรไ์ทย 

  12306 วรรณคดไีทย   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      10111   ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร            

      10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร   

      10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

      10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

 ปลาย 10202 การอา่นภาษาไทย  ปลาย 10202 การอา่นภาษาไทย 

  12310 วถิไีทย   12310 วถิไีทย 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1  ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1  ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  12303 สังคมไทย   12303 สังคมไทย 

  12406 ไทยกับการปรับประเทศให ้   12406 ไทยกับการปรับประเทศให ้

   ทันสมัย    ทันสมัย 

3 ตน้ 12313 ทอ้งถิน่ไทย 3 ตน้ 11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย 

  12407 แนวคดิไทย   12313 ทอ้งถิน่ไทย 

  12411 ภาษาถิน่และวรรณกรรม   12411 ภาษาถิน่และวรรณกรรม 

   ทอ้งถิน่ไทย    ทอ้งถิน่ไทย 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย 12311 โลกทัศนไ์ทย 3 ปลาย 12311 โลกทัศนไ์ทย 

  12312 ประวัตศิาสตรก์ารเมอืงและ   12312 ประวัตศิาสตรก์ารเมอืงและ 

   เศรษฐกจิไทย    เศรษฐกจิไทย 

4 ตน้ 12410 ลักษณะภาษาไทย 4 ตน้ 12305 ศลิปะกับสังคมไทย 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   12306 วรรณคดไีทย 

      12410 ลักษณะภาษาไทย 

 ปลาย 12402 วัฒนธรรมกับการทอ่งเทีย่ว  ปลาย 12402 วัฒนธรรมกับการทอ่งเทีย่ว 

  12409 ประสบการณ์ไทยคดศีกึษา   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

5 ตน้   5 ตน้ 12407 แนวคดิไทย 

      12409 ประสบการณ์ไทยคดศีกึษา 

 
2. ส าเร็จการศกึษา ปวท. หรอืเทยีบเทา่ทกุสาขาวชิา  

 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 
1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   
  10201 ประวัตศิาสตรไ์ทย     
  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     
  10111   ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร                
  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร       
  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร     
  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร     
 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10131 สังคมมนุษย*์   10131 สังคมมนุษย*์ 

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ**    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ** 

  12310 วถิไีทย   12310 วถิไีทย 

2 ตน้ 12305 ศลิปะกับสังคมไทย 2 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 

  12306 วรรณคดไีทย   10201 ประวัตศิาสตรไ์ทย 

  12411 ภาษาถิน่และวรรณกรรม   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

   ทอ้งถิน่ไทย   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      12407 แนวคดิไทย 

      12410 ลักษณะภาษาไทย 

 

 

 
หมายเหต ุ * ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม 
 ** ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ และศลิปหตัถกรรม 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 
2 ปลาย 12311 โลกทัศนไ์ทย 2 ปลาย 12311 โลกทัศนไ์ทย 

  12312 ประวัตศิาสตรก์ารเมอืงและ   12312 ประวัตศิาสตรก์ารเมอืงและ 

   เศรษฐกจิไทย    เศรษฐกจิไทย 

  12402 วัฒนธรรมกับการทอ่งเทีย่ว   12402 วัฒนธรรมกับการทอ่งเทีย่ว 

3 ตน้ 12409 ประสบการณ์ไทยคดศีกึษา 3 ตน้ 12305 ศลิปะกับสังคมไทย 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   12306 วรรณคดไีทย 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   12411 ภาษาถิน่และวรรณกรรม 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    ทอ้งถิน่ไทย 

  12407 แนวคดิไทย     

  12410 ลักษณะภาษาไทย     

 ปลาย    ปลาย 12409 ประสบการณ์ไทยคดศีกึษา 

      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

      และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      10111   ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร            

      10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร   

      10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

      10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

 
3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ทกุสาขาวชิา  

 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 
1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   
  10201 ประวัตศิาสตรไ์ทย     
  12306 วรรณคดไีทย     
 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10131 สังคมมนุษย*์   10131 สังคมมนุษย*์ 

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ**    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ** 

  12310 วถิไีทย   12310 วถิไีทย 

2 ตน้ 12305 ศลิปะกับสังคมไทย 2 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 

  12411 ภาษาถิน่และวรรณกรรม   10201 ประวัตศิาสตรไ์ทย 

   ทอ้งถิน่ไทย   12306 วรรณคดไีทย 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา     

 

 
หมายเหต ุ * ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา ปวส. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิง่ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง 

  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 ** ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา ปวส. ประเภทวชิาพาณชิยกรรมหรอืบรหิารธรุกจิ อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว และศลิปกรรม 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 
2 ปลาย 12311 โลกทัศนไ์ทย 2 ปลาย 12311 โลกทัศนไ์ทย 

  12312 ประวัตศิาสตรก์ารเมอืงและ   12312 ประวัตศิาสตรก์ารเมอืงและ 

   เศรษฐกจิไทย    เศรษฐกจิไทย 

  12402 วัฒนธรรมกับการทอ่งเทีย่ว   12402 วัฒนธรรมกับการทอ่งเทีย่ว 

3 ตน้ 12409 ประสบการณ์ไทยคดศีกึษา 3 ตน้ 12305 ศลิปะกับสังคมไทย 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   12411 ภาษาถิน่และวรรณกรรม 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    ทอ้งถิน่ไทย 

  12407 แนวคดิไทย   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  12410 ลักษณะภาษาไทย   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      12407 แนวคดิไทย 

      12410 ลักษณะภาษาไทย 

 ปลาย    ปลาย 12409 ประสบการณ์ไทยคดศีกึษา 

      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 
4. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญา หรอืปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ หรอืเทยีบเทา่ ทกุสาขาวชิาจากสถาบันอดุมศกึษา 

 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 
1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   
  10201 ประวัตศิาสตรไ์ทย     
  12306 วรรณคดไีทย     
 ปลาย 12310 วถิไีทย  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

  12402 วัฒนธรรมกับการทอ่งเทีย่ว   12402 วัฒนธรรมกับการทอ่งเทีย่ว 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

2 ตน้ 12305 ศลิปะกับสังคมไทย 2 ตน้ 10201 ประวัตศิาสตรไ์ทย 

  12411 ภาษาถิน่และวรรณกรรม   12305 ศลิปะกับสังคมไทย 

   ทอ้งถิน่ไทย   12306 วรรณคดไีทย 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา     

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  12407 แนวคดิไทย     

  12410 ลักษณะภาษาไทย     

 ปลาย 12311 โลกทัศนไ์ทย  ปลาย 12310 วถิไีทย 

  12312 ประวัตศิาสตรก์ารเมอืงและ   12311 โลกทัศนไ์ทย 

   เศรษฐกจิไทย   12312 ประวัตศิาสตรก์ารเมอืงและ 

  12409 ประสบการณ์ไทยคดศีกึษา    เศรษฐกจิไทย 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 
3 ตน้   3 ตน้ 12409 ประสบการณ์ไทยคดศีกึษา 

      12411 ภาษาถิน่และวรรณกรรม 

      ทอ้งถิน่ไทย 

      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      12407 แนวคดิไทย 

      12410 ลักษณะภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
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หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร ์

Bachelor of Arts Program in Information Science  

 

ชือ่ปรญิญา 

  ชือ่เต็ม  ศลิปศาสตรบัณฑติ (สารสนเทศศาสตร์) 

  อักษรย่อ  ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์) 

  ชือ่เต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Information Science) 

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Information Science) 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

  1. ส าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 

หรอื 

  2. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรอื 

  3. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง 

(ปวส.) หรอื 

  4. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญา หรอืปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ หรอืเทยีบเทา่จากสถาบันอดุมศกึษา

ทีส่ภามหาวทิยาลยันัน้ๆ รับรอง 

 

 

หมายเหต ุ ผูม้คีณุสมบตัติามขอ้ 1 – 4 ตอ้งไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา หรอืเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของ

มหาวทิยาลยัเนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี 

   บคุคลซึง่เคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลัย เนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยีจะกลับเขา้ศกึษา

ใหมไ่ดเ้ป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพจิารณาเห็นสมควรใหเ้ขา้ศกึษา เมือ่พน้ก าหนด 5 ปี นับแตว่นัประกาศถอนสถานภาพการเป็น

นักศกึษา หรอืเป็นนักศกึษาโครงการความรว่มมอืในการจัดการศกึษาใหพ้จิารณาเป็นรายกรณี 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

1. ส าเร็จการศกึษา ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่ 

 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 5 30 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 78 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 2 12 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 20 120  

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

  บงัคบั 2 ชุดวชิา 

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

  และเลอืก 3 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาๆ ละ 1 ชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  กลุม่วชิาภาษา 

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร   

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร  

  กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์

  10131 สงัคมมนุษย ์

  10152 ไทยกบัสงัคมโลก 

  กลุม่วชิามนุษยศาสตร ์

  10103 ทกัษะชวีติ  

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา (78 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 9 ชุดวชิา 

  บงัคบั 8 ชุดวชิา 

  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้  

  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

  13203 การวจิัยและการปฏบิตังิานสารสนเทศองิหลกัฐานเชงิประจักษ์ 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ  

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   

 

   

หมายเหตุ  * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลักสตูรอาจมกีารปรับปรุง/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษาตดิตามข่าวจาก

เอกสารประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 
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  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศดจิทิลั 

  13401 ประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศาสตร*์ 

  13413 เทคโนโลยดีจิทิลัและวทิยาการขอ้มลู    

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  11301 ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ 

  11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

  11304 ภาษาองักฤษส าหรับเจา้หนา้ทีส่ านักงาน 

  11305 ภาษาองักฤษส าหรับผูใ้ชเ้ทคโนโลยดีจิทิัล 

  11313 ภาษาองักฤษเพือ่งานสารสนเทศ  

  วชิาเฉพาะดา้น 4 ชุดวชิาโดยเลอืกจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ตอ่ไปนี ้

  กลุม่วชิางานหอ้งสมุด 

  บงัคบั 3 ชุดวชิา 

  13311 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ   

  13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ  

  13412 แหลง่สารสนเทศทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  13411 การจัดการสารสนเทศลกัษณะพเิศษ   

  13416 พันธกจิสมัพันธก์บัชมุชนในงานสารสนเทศ 

  13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน 

  กลุม่วชิางานศนูยส์ ือ่การศกึษาและแหลง่เรยีนรู ้

  บงัคบั 3 ชุดวชิา 

  13416 พันธกจิสมัพันธก์บัชมุชนในงานสารสนเทศ   

  26403 แหลง่วทิยาการชมุชนเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

  27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  13311 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ   

  20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

  26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

  กลุม่วชิางานส านกังาน 

  บงัคบั 3 ชุดวชิา 

  13321 การสือ่สารธรุกจิในยคุดจิทิัล    

  13421 การจัดการงานส านักงาน 

  13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน 

 

 

 

 
 
หมายเหต ุ *  นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  32210 องคก์ารและการจัดการและการจัดการเชงิกลยุทธ ์

  32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร 

  32452 กลยทุธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้    

  กลุม่วชิางานสารสนเทศการทอ่งเทีย่วและศลิปวฒันธรรม 

  บงัคบั 3 ชุดวชิา 

  12402 วฒันธรรมกบัการทอ่งเทีย่ว 

  13416 พันธกจิสมัพันธก์บัชมุชนในงานสารสนเทศ   

  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว   

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  12305 ศลิปะกบัสงัคมไทย 

  12310 วถิไีทย 

  12313 ทอ้งถิน่ไทย 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี2 ชุดวชิา (12 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

2. ส าเร็จการศกึษา ปวท. ทกุสาขาวชิา 

 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป           4 24 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                              10   60 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี           1  6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่            15  90 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป  4  ชุดวชิา  (24 หนว่ยกติ) 

  1)  ส าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาบรหิารธุรกจิ ศลิปหตัถกรรม ใหศ้กึษาชดุวชิาใน

   หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 4 ชดุวชิา ไดแ้ก ่

   บงัคบั 3 ชุดวชิา 

   10121 อารยธรรมมนุษย ์

   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151 ไทยศกึษา 

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

   10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร   

   10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร   

   10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 
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  2)  ส าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาชา่งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม ใหศ้กึษา

ชดุวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 4 ชดุวชิา ไดแ้ก ่

    บงัคบั 3 ชุดวชิา 

    10121 อารยธรรมมนุษย ์

    10131 สงัคมมนุษย ์

    10151 ไทยศกึษา 

    และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

    10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

    10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร   

    10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร   

    10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 6 ชุดวชิา 

  บงัคบั 4 ชุดวชิา 

  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้  

  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

  13401 ประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศาสตร*์ 

  13413 เทคโนโลยดีจิทิลัและวทิยาการขอ้มลู  

  และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  11313 ภาษาองักฤษเพือ่งานสารสนเทศ  

  13203 การวจัิยและการปฎบิตังิานสารสนเทศองิหลกัฐานเชงิประจักษ์ 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ  

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศดจิทิลั 

  วชิาเฉพาะดา้น 4 ชุดวชิาโดยเลอืกจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ตอ่ไปนี ้

  กลุม่วชิางานหอ้งสมุด 

  บงัคบั 3 ชุดวชิา 

  13311 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ   

  13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ  

  13412 แหลง่สารสนเทศทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  13411 การจัดการสารสนเทศลกัษณะพเิศษ   

  13416 พันธกจิสมัพันธก์บัชมุชนในงานสารสนเทศ 

  13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน 

 

 

 
 
หมายเหต ุ *  นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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  กลุม่วชิางานศนูยส์ ือ่การศกึษาและแหลง่เรยีนรู ้

  บงัคบั 3 ชุดวชิา 

  13416 พันธกจิสมัพันธก์บัชมุชนในงานสารสนเทศ   

  26403 แหลง่วทิยาการชมุชนเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

  27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  13311 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ   

  20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

  26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

  กลุม่วชิางานส านกังาน 

  บงัคบั 3 ชุดวชิา 

  13321 การสือ่สารธรุกจิในยคุดจิทิัล    

  13421 การจัดการงานส านักงาน 

  13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  32210 องคก์ารและการจัดการและการจัดการเชงิกลยุทธ ์

  32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร 

  32452 กลยทุธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้    

  กลุม่วชิางานสารสนเทศการทอ่งเทีย่วและศลิปวฒันธรรม 

  บงัคบั 3 ชุดวชิา 

  12402 วฒันธรรมกบัการทอ่งเทีย่ว 

  13416 พันธกจิสมัพันธก์บัชมุชนในงานสารสนเทศ   

  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว   

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  12305 ศลิปะกบัสงัคมไทย 

  12310 วถิไีทย 

  12313 ทอ้งถิน่ไทย 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 
 

3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. ทกุสาขาวชิา 

 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 3 18 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                               10 60 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1  6  

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 14 84 
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(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

  1)  ส าเร็จการศกึษา ปวส. ประเภทวชิาพาณิชยกรรมหรอืบรหิารธุรกจิ อุตสาหกรรม

   ทอ่งเทีย่ว ศลิปกรรม ใหศ้กึษาชดุวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 ชดุวชิา ไดแ้ก ่

   10121 อารยธรรมมนุษย ์

   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151 ไทยศกึษา 

  2)  ส าเร็จการศกึษา ปวส. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม สิง่ทอ คหกรรม   

   เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ใหศ้กึษาชุดวชิาใน

   หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 ชดุวชิา ไดแ้ก ่

   10121 อารยธรรมมนุษย ์

   10131 สงัคมมนุษย ์

   10151 ไทยศกึษา  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 6 ชุดวชิา 

  บงัคบั 4 ชุดวชิา 

  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้  

  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

  13401 ประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศาสตร*์ 

  13413 เทคโนโลยดีจิทิลัและวทิยาการขอ้มลู  

  และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  11313 ภาษาองักฤษเพือ่งานสารสนเทศ 

  13203 การวจัิยและการปฏบิตังิานสารสนเทศองิหลกัฐานเชงิประจักษ์ 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ  

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศดจิทิลั 

  วชิาเฉพาะดา้น 4 ชุดวชิาโดยเลอืกจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ตอ่ไปนี ้

  กลุม่วชิางานหอ้งสมุด 

  บงัคบั 3 ชุดวชิา 

  13311 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ   

  13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ  

  13412 แหลง่สารสนเทศทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  13411 การจัดการสารสนเทศลกัษณะพเิศษ   

  13416 พันธกจิสมัพันธก์บัชมุชนในงานสารสนเทศ 

  13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน 

 
 
หมายเหต ุ *  นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 



35สาขาวิชาศิลปศาสตร์

หล
ักส

ูตร
ศิล

ปศ
าส

ตร
บัณ

ฑิต
 

แข
นง

วิช
าส

าร
สน

เท
ศศ

าส
ตร

์

38 
 
  กลุม่วชิางานศนูยส์ ือ่การศกึษาและแหลง่เรยีนรู ้

  บงัคบั 3 ชุดวชิา 

  13416 พันธกจิสมัพันธก์บัชมุชนในงานสารสนเทศ   

  26403 แหลง่วทิยาการชมุชนเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

  27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  13311 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ   

  20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

  26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

  กลุม่วชิางานส านกังาน 

  บงัคบั 3 ชุดวชิา 

  13321 การสือ่สารธรุกจิในยคุดจิทิัล    

  13421 การจัดการงานส านักงาน 

  13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  32210 องคก์ารและการจัดการและการจัดการเชงิกลยุทธ ์

  32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร 

  32452 กลยทุธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้    

  กลุม่วชิางานสารสนเทศการทอ่งเทีย่วและศลิปวฒันธรรม 

  บงัคบั 3 ชุดวชิา 

  12402 วฒันธรรมกบัการทอ่งเทีย่ว 

  13416 พันธกจิสมัพันธก์บัชมุชนในงานสารสนเทศ   

  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว   

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  12305 ศลิปะกบัสงัคมไทย 

  12310 วถิไีทย 

  12313 ทอ้งถิน่ไทย 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 
 

4. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญา หรอืปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่ 

 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1  6 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                               10 60 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1  6  

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 12 72 
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(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  10151 ไทยศกึษา  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 6 ชุดวชิา 

  บงัคบั 4 ชุดวชิา 

  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้  

  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

  13401 ประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศาสตร*์ 

  13413 เทคโนโลยดีจิทิลัและวทิยาการขอ้มลู  

  และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  11313 ภาษาองักฤษเพือ่งานสารสนเทศ 

  13203 การวจัิยและการปฏบิตังิานสารสนเทศองิหลกัฐานเชงิประจักษ์ 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ  

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศดจิทิลั 

  วชิาเฉพาะดา้น 4 ชุดวชิาโดยเลอืกจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ตอ่ไปนี ้

  กลุม่วชิางานหอ้งสมุด 

  บงัคบั 3 ชุดวชิา 

  13311 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ   

  13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ  

  13412 แหลง่สารสนเทศทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  13411 การจัดการสารสนเทศลกัษณะพเิศษ   

  13416 พันธกจิสมัพันธก์บัชมุชนในงานสารสนเทศ 

  13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน 

  กลุม่วชิางานศนูยส์ ือ่การศกึษาและแหลง่เรยีนรู ้

  บงัคบั 3 ชุดวชิา 

  13416 พันธกจิสมัพันธก์บัชมุชนในงานสารสนเทศ   

  26403 แหลง่วทิยาการชมุชนเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

  27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  13311 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ   

  20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

  26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 
 
 
 
หมายเหต ุ *  นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 



37สาขาวิชาศิลปศาสตร์

หล
ักส

ูตร
ศิล

ปศ
าส

ตร
บัณ

ฑิต
 

แข
นง

วิช
าส

าร
สน

เท
ศศ

าส
ตร

์

40 
 
  กลุม่วชิางานส านกังาน 

  บงัคบั 3 ชุดวชิา 

  13321 การสือ่สารธรุกจิในยคุดจิทิัล    

  13421 การจัดการงานส านักงาน 

  13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  32210 องคก์ารและการจัดการและการจัดการเชงิกลยุทธ ์

  32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร 

  32452 กลยทุธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้    

  กลุม่วชิางานสารสนเทศการทอ่งเทีย่วและศลิปวฒันธรรม 

  บงัคบั 3 ชุดวชิา 

  12402 วฒันธรรมกบัการทอ่งเทีย่ว 

  13416 พันธกจิสมัพันธก์บัชมุชนในงานสารสนเทศ   

  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว   

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  12305 ศลิปะกบัสงัคมไทย 

  12310 วถิไีทย 

  12313 ทอ้งถิน่ไทย 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

1. ส าเร็จการศกึษา ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่ 

 

กลุม่วชิางานหอ้งสมุด 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  เลอืก 1 ชุดวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้     

  10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร     

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร     

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร     

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร     

  และเลอืกอกี 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  10131 สังคมมนุษย ์     

  10152 ไทยกับสังคมโลก     

 ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ  ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้   10151 ไทยศกึษา 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   และเลอืก 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

  10103 ทักษะชวีติ   10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์   10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน   10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

      10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

2 ตน้ 13412 แหลง่สารสนเทศทาง 2 ตน้ 13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

   สังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์   เลอืก 1 ชุดวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

   และวทิยาศาสตร ์   10131 สังคมมนุษย ์

  13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ   10152 ไทยกับสังคมโลก 

   วทิยาการขอ้มลู   และเลอืกอกี 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   10103 ทักษะชวีติ 

      10121 อารยธรรมมนุษย ์

      10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 2 ปลาย 13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

  13311 การพัฒนาและการจัดการ   13311 การพัฒนาและการจัดการ 

   ทรัพยากรสารสนเทศ    ทรัพยากรสารสนเทศ 

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ   11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

  11302 ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว   11302 ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

  11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจา้หนา้ที ่   11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจา้หนา้ที ่

   ส านักงาน    ส านักงาน 

  11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผูใ้ช ้   11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผูใ้ช ้

   เทคโนโลยดีจิทิัล    เทคโนโลยดีจิทิัล 

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน   11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

3 ตน้ 13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 3 ตน้ 13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

   สารสนเทศองิหลักฐาน    สารสนเทศองิหลักฐาน 

   เชงิประจักษ์    เชงิประจักษ์ 

  13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ   13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 ปลาย 13313 การบรกิารและเผยแพร่  ปลาย 13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ   13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

   ดจิทิัล    ดจิทิัล 

4 ตน้ 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 4 ตน้ 13412 แหลง่สารสนเทศทาง 

   สารสนเทศศาสตร ์    สังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์ 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    และวทิยาศาสตร ์

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

  13411 การจัดการสารสนเทศ    วทิยาการขอ้มลู 

   ลักษณะพเิศษ   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   ในงานสารสนเทศ   13411 การจัดการสารสนเทศ 

  13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน*    ลักษณะพเิศษ 

      13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน 

       ในงานสารสนเทศ 

      13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน* 

 ปลาย    ปลาย 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       สารสนเทศศาสตร ์

      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 
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กลุม่วชิางานศนูยส์ ือ่การศกึษาและแหลง่เรยีนรู ้

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้     

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  10131 สังคมมนุษย ์     

  10152 ไทยกับสังคมโลก     

 ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ  ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ   เลอืก 1 ชุดวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10103 ทักษะชวีติ   10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์   10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

  10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน   10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

      และเลอืกอกี 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      10103 ทักษะชวีติ 

      10121 อารยธรรมมนุษย ์

      10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 

2 ตน้ 13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 2 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 

   สารสนเทศองิหลักฐาน   13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

   เชงิประจักษ์   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

  26403 แหลง่วทิยาการชมุชน   10131 สังคมมนุษย ์

   เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ   10152 ไทยกับสังคมโลก 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้     

  10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร     

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร     

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร     

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร     
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 2 ปลาย 13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา 

  11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  11302 ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว   11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

  11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจา้หนา้ที ่   11302 ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

   ส านักงาน   11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจา้หนา้ที ่

  11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผูใ้ช ้    ส านักงาน 

   เทคโนโลยดีจิทิัล   11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผูใ้ช ้

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน    เทคโนโลยดีจิทิัล 

   สารสนเทศ   11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    สารสนเทศ 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  13311 การพัฒนาและการจัดการ     

   ทรัพยากรสารสนเทศ     

  20303 จติวทิยาและวทิยาการ     

   การเรยีนรู ้     

  26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่     

   การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรู ้     

   ตลอดชวีติ     

3 ตน้ 13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 3 ตน้ 13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

   วทิยาการขอ้มลู    วทิยาการขอ้มลู 

  13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน   13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน 

   ในงานสารสนเทศ    ในงานสารสนเทศ 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 ปลาย 13313 การบรกิารและเผยแพร่  ปลาย 13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ   13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

   ดจิทิัล    ดจิทิัล 

  27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      13311 การพัฒนาและการจัดการ 

       ทรัพยากรสารสนเทศ 

      20303 จติวทิยาและวทิยาการ 

       การเรยีนรู ้

      26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่ 

       การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรู ้

       ตลอดชวีติ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

4 ตน้ 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 4 ตน้ 13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

   สารสนเทศศาสตร ์    สารสนเทศองิหลักฐาน 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    เชงิประจักษ์ 

      26403 แหลง่วทิยาการชมุชนเพือ่ 

       การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 ปลาย    ปลาย 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       สารสนเทศศาสตร ์

      27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา 

 

กลุม่วชิางานส านกังาน 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  เลอืก 1 ชุดวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้     

  10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร     

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร     

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร     

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร     

  และเลอืกอกี 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  10131 สังคมมนุษย ์     

  10152 ไทยกับสังคมโลก     

 ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ  ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้   เลอืก 1 ชุดวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

  13313 การบรกิารและเผยแพร่   10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

   สารสนเทศ   10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

      10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

      10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

      และเลอืกอกี 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      10103 ทักษะชวีติ 

      10121 อารยธรรมมนุษย ์

      10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 2 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 

   วทิยาการขอ้มลู   13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   10131 สังคมมนุษย ์

  10103 ทักษะชวีติ   10152 ไทยกับสังคมโลก 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์     

  10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน     

 ปลาย 13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ  ปลาย 13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา    สารสนเทศ 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

  11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ     

  11302 ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว     

  11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจา้หนา้ที ่     

   ส านักงาน     

  11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผูใ้ช ้     

   เทคโนโลยดีจิทิัล     

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน     

   สารสนเทศ     

3 ตน้ 13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 3 ตน้ 13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

   สารสนเทศองิหลักฐาน    สารสนเทศองิหลักฐาน 

   เชงิประจักษ์    เชงิประจักษ์ 

  13421 การจัดการงานส านักงาน   13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    วทิยาการขอ้มลู 

      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 ปลาย 13315 การสงวนรักษาสารสนเทศดจิทิัล  ปลาย 13315 การสงวนรกัษาสารสนเทศดจิทิัล 

  13321 การสือ่สารธุรกจิในยคุดจิทิัล   13321 การสือ่สารธุรกจิในยคุดจิทิัล 

  13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน   13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน 

4 ตน้ 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 4 ตน้ 13421 การจัดการงานส านักงาน 

   สารสนเทศศาสตร ์   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  32210 องคก์ารและการจัดการ   32210 องคก์ารและการจัดการ 

   และการจัดการเชงิกลยทุธ ์    และการจัดการเชงิกลยทุธ ์

  32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร   32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร 

  32452 กลยทุธก์ารจัดการทรัพยากร   32452 กลยทุธก์ารจัดการทรัพยากร 

   มนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การ    มนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การ 

   เรยีนรู*้    เรยีนรู*้ 

 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 



หลักสูตรการศึกษา44
หล

ักส
ูตร

ศิล
ปศ

าส
ตร

บัณ
ฑิต

 
แข

นง
วิช

าส
าร

สน
เท

ศศ
าส

ตร
์

47 
 
 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

4 ปลาย   4 ปลาย 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       สารสนเทศศาสตร ์

      - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

      11302 ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

      11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจา้หนา้ที ่

       ส านักงาน 

      11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผูใ้ช ้

       เทคโนโลยดีจิทิัล 

      11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

       สารสนเทศ 

 

กลุม่วชิางานสารสนเทศการทอ่งเทีย่วและศลิปวฒันธรรม 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  เลอืก 1 ชุดวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้     

  10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร     

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร     

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร     

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร     

  และเลอืกอกี 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  10131 สังคมมนุษย ์     

  10152 ไทยกับสังคมโลก     

 ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ  ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้   เลอืก 1 ชุดวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

  13313 การบรกิารและเผยแพร่   10131 สังคมมนุษย ์

   สารสนเทศ   10152 ไทยกับสังคมโลก 

      และเลอืกอกี 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      10103 ทักษะชวีติ 

      10121 อารยธรรมมนุษย ์

      10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 2 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 

   วทิยาการขอ้มลู   13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ   32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ 

   การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม    การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม 

   การทอ่งเทีย่ว    การทอ่งเทีย่ว 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  10103 ทักษะชวีติ     

  10121 อารยธรรมมนุษย ์     

  10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน     

 ปลาย 12402 วัฒนธรรมกับการทอ่งเทีย่ว  ปลาย 13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ   13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ    สารสนเทศ 

     13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

3 ตน้ 13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 3 ตน้ 13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

   สารสนเทศองิหลักฐาน    สารสนเทศองิหลักฐาน 

   เชงิประจักษ์    เชงิประจักษ์ 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    ในงานสารสนเทศ 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  12305 ศลิปะกับสังคมไทย   10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

  12310 วถิไีทย*   10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  12313 ทอ้งถิน่ไทย   10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

      10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

 ปลาย 13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ  ปลาย 13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

   ดจิทิัล    ดจิทิัล 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ   11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

  11302 ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว   11302 ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

  11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจา้หนา้ที ่   11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจา้หนา้ที ่

   ส านักงาน    ส านักงาน 

  11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผูใ้ช ้   11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผูใ้ช ้

   เทคโนโลยดีจิทิัล    เทคโนโลยดีจิทิัล 

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน   11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

 
 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

4 ตน้ 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 4 ตน้ 13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

   สารสนเทศศาสตร ์    วทิยาการขอ้มลู 

  13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

   ในงานสารสนเทศ   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      12305 ศลิปะกับสังคมไทย 

      12310 วถิไีทย* 

      12313 ทอ้งถิน่ไทย 

 ปลาย    ปลาย 12402 วัฒนธรรมกับการทอ่งเทีย่ว 

      13401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       สารสนเทศศาสตร ์

 

2. ส าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ ศลิปหัตถกรรม 

 

กลุม่วชิางานหอ้งสมุด 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 1 ตน้   

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     

  10151 ไทยศกึษา     

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร     

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร     

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร     

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร     

 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้   13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

      10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

      10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

      10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

      10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

 

 

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 

50 
 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ 2 ตน้ 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

  13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   วทิยาการขอ้มลู   10151 ไทยศกึษา 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   13412 แหลง่สารสนเทศทาง 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    สังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์

  13411 การจัดการสารสนเทศ    และวทิยาศาสตร ์

   ลักษณะพเิศษ     

  13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน     

   ในงานสารสนเทศ     

  13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน*     

 ปลาย 13311 การพัฒนาและการจัดการ  ปลาย 13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

   ทรัพยากรสารสนเทศ   13311 การพัฒนาและการจัดการ 

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา    ทรัพยากรสารสนเทศ 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา 

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   สารสนเทศ   11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

  13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน    สารสนเทศ 

   สารสนเทศองิหลักฐาน   13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

   เชงิประจักษ์**    สารสนเทศองิหลักฐาน 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่    เชงิประจักษ์** 

   สารสนเทศ   13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

   ดจิทิัล   13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

       ดจิทิัล 

3 ตน้ 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 3 ตน้ 13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ 

   สารสนเทศศาสตร ์   13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

  13412 แหลง่สารสนเทศทาง    วทิยาการขอ้มลู 

   สังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

   และวทิยาศาสตร ์   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   13411 การจัดการสารสนเทศ 

       ลักษณะพเิศษ 

      13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน 

       ในงานสารสนเทศ 

      13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน* 

 

 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 

 ** เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 
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50 
 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ 2 ตน้ 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

  13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   วทิยาการขอ้มลู   10151 ไทยศกึษา 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   13412 แหลง่สารสนเทศทาง 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    สังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์

  13411 การจัดการสารสนเทศ    และวทิยาศาสตร ์

   ลักษณะพเิศษ     

  13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน     

   ในงานสารสนเทศ     

  13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน*     

 ปลาย 13311 การพัฒนาและการจัดการ  ปลาย 13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

   ทรัพยากรสารสนเทศ   13311 การพัฒนาและการจัดการ 

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา    ทรัพยากรสารสนเทศ 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา 

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   สารสนเทศ   11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

  13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน    สารสนเทศ 

   สารสนเทศองิหลักฐาน   13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

   เชงิประจักษ์**    สารสนเทศองิหลักฐาน 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่    เชงิประจักษ์** 

   สารสนเทศ   13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

   ดจิทิัล   13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

       ดจิทิัล 

3 ตน้ 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 3 ตน้ 13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ 

   สารสนเทศศาสตร ์   13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

  13412 แหลง่สารสนเทศทาง    วทิยาการขอ้มลู 

   สังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

   และวทิยาศาสตร ์   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   13411 การจัดการสารสนเทศ 

       ลักษณะพเิศษ 

      13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน 

       ในงานสารสนเทศ 

      13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน* 

 

 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 

 ** เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 
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51 
 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย   3 ปลาย 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       สารสนเทศศาสตร ์

      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

      - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

       สารสนเทศ 

      13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

       สารสนเทศองิหลักฐาน 

       เชงิประจักษ์** 

      13313 การบรกิารและเผยแพร ่

       สารสนเทศ 

      13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

      13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

       ดจิทิัล 

 
กลุม่วชิางานศนูยส์ ือ่การศกึษาและแหลง่เรยีนรู ้

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 1 ตน้   

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     

  10151 ไทยศกึษา     

  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้     

 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์  ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา   10151 ไทยศกึษา 

      และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

     10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

      10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

      10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

      10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

2 ตน้ 26403 แหลง่วทิยาการชมุชน 2 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์

   เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ   13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   26403 แหลง่วทิยาการชมุชน 

       เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
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52 
 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้ 2 ตน้   

  10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร     

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร     

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร     

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร     

 ปลาย - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา  ปลาย - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน   11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน   13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

   สารสนเทศองิหลักฐาน    สารสนเทศองิหลักฐาน 

   เชงิประจักษ์*    เชงิประจักษ์* 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่   13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ   13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

   ดจิทิัล    ดจิทิัล 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  13311 การพัฒนาและการจัดการ   13311 การพัฒนาและการจัดการ 

   ทรัพยากรสารสนเทศ    ทรัพยากรสารสนเทศ 

  20303 จติวทิยาและวทิยาการ   20303 จติวทิยาและวทิยาการ 

   การเรยีนรู ้    การเรยีนรู ้

  26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่   26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่ 

   การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรู ้    การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรู ้

   ตลอดชวีติ    ตลอดชวีติ 

3 ตน้ 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 3 ตน้ 13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

   สารสนเทศศาสตร ์    วทิยาการขอ้มลู 

  13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ   13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน 

   วทิยาการขอ้มลู    ในงานสารสนเทศ 

  13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

   ในงานสารสนเทศ     

 ปลาย    ปลาย 13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

      13401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       สารสนเทศศาสตร ์

      27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา 

 
 
 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 
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กลุม่วชิางานส านกังาน 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ     

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     

  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้     

 ปลาย 10151 ไทยศกึษา  ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน   13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

      13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

2 ตน้ 13421 การจัดการงานส านักงาน 2 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  - - - - - ชดุวชิาศกึษาทั่วไป 1 ชดุวชิา   10151 ไทยศกึษา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร   10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร   10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร   10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร   10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา     

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  32210 องคก์ารและการจัดการ     

   และการจัดการเชงิกลยทุธ ์     

  32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร     

  32452 กลยทุธก์ารจัดการทรัพยากร     

   มนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การ     

   เรยีนรู*้     

 ปลาย 13321 การสือ่สารธุรกจิในยคุดจิทิัล  ปลาย 13321 การสือ่สารธุรกจิในยคุดจิทิัล 

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน   11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน   13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

   สารสนเทศองิหลักฐาน    สารสนเทศองิหลักฐาน 

   เชงิประจักษ์**    เชงิประจักษ์** 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่   13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ   13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

   ดจิทิัล    ดจิทิัล 

 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 

 ** เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 3 ตน้ 13421 การจัดการงานส านักงาน 

   สารสนเทศศาสตร ์   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

  13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

   วทิยาการขอ้มลู   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   32210 องคก์ารและการจัดการ 

       และการจัดการเชงิกลยทุธ ์

      32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร 

      32452 กลยทุธก์ารจัดการทรัพยากร 

       มนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การ 

       เรยีนรู*้ 

 ปลาย    ปลาย 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       สารสนเทศศาสตร ์

      13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

       วทิยาการขอ้มลู 

      13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน 

 

กลุม่วชิางานสารสนเทศการทอ่งเทีย่วและศลิปวฒันธรรม 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ     

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     

  10151 ไทยศกึษา     

 ปลาย 12402 วัฒนธรรมกับการทอ่งเทีย่ว  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้   13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

  10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร   10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร   10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร   10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร   10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 2 ตน้ 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

   วทิยาการขอ้มลู    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ   10151 ไทยศกึษา 

   การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม   13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

   การทอ่งเทีย่ว    วทิยาการขอ้มลู 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  12305 ศลิปะกับสังคมไทย     

  12310 วถิไีทย*     

  12313 ทอ้งถิน่ไทย     

 ปลาย 13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ  ปลาย 32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ 

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา    การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    การทอ่งเทีย่ว 

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน   - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา 

   สารสนเทศ   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน   11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

   สารสนเทศองิหลักฐาน    สารสนเทศ 

   เชงิประจักษ์**   13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่    สารสนเทศองิหลักฐาน 

   สารสนเทศ    เชงิประจักษ์** 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ    สารสนเทศ 

   ดจิทิัล   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

      13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

       ดจิทิัล 

3 ตน้ 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 3 ตน้ 13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน 

   สารสนเทศศาสตร ์    ในงานสารสนเทศ 

  13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

   ในงานสารสนเทศ   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      12305 ศลิปะกับสังคมไทย 

      12310 วถิไีทย* 

      12313 ทอ้งถิน่ไทย 

 ปลาย    ปลาย 12402 วัฒนธรรมกับการทอ่งเทีย่ว 

      13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

      13401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       สารสนเทศศาสตร ์

 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 

 ** เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 
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3. ส าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม 

 
กลุม่วชิางานหอ้งสมุด 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10131 สังคมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10151 ไทยศกึษา     

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร     

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร     

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร     

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร     

 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้   10151 ไทยศกึษา 

  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

      10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

      10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

      10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

      10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

2 ตน้ 13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ 2 ตน้ 10131 สังคมมนุษย ์

  13412 แหลง่สารสนเทศทาง   13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

   สังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์   13412 แหลง่สารสนเทศทาง 

   และวทิยาศาสตร ์    สังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    และวทิยาศาสตร ์

 ปลาย 13311 การพัฒนาและการจัดการ  ปลาย 13311 การพัฒนาและการจัดการ 

   ทรัพยากรสารสนเทศ    ทรัพยากรสารสนเทศ 

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน   11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน   13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

   สารสนเทศองิหลักฐาน    สารสนเทศองิหลักฐาน 

   เชงิประจักษ์*    เชงิประจักษ์* 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่   13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ   13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

   ดจิทิัล    ดจิทิัล 

 
 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 
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3. ส าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม 

 
กลุม่วชิางานหอ้งสมุด 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10131 สังคมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10151 ไทยศกึษา     

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร     

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร     

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร     

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร     

 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้   10151 ไทยศกึษา 

  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

      10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

      10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

      10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

      10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

2 ตน้ 13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ 2 ตน้ 10131 สังคมมนุษย ์

  13412 แหลง่สารสนเทศทาง   13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

   สังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์   13412 แหลง่สารสนเทศทาง 

   และวทิยาศาสตร ์    สังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    และวทิยาศาสตร ์

 ปลาย 13311 การพัฒนาและการจัดการ  ปลาย 13311 การพัฒนาและการจัดการ 

   ทรัพยากรสารสนเทศ    ทรัพยากรสารสนเทศ 

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน   11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน   13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

   สารสนเทศองิหลักฐาน    สารสนเทศองิหลักฐาน 

   เชงิประจักษ์*    เชงิประจักษ์* 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่   13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ   13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

   ดจิทิัล    ดจิทิัล 

 
 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 3 ตน้ 13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ 

   สารสนเทศศาสตร ์   13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

  13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ    วทิยาการขอ้มลู 

   วทิยาการขอ้มลู   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   13411 การจัดการสารสนเทศ 

  13411 การจัดการสารสนเทศ    ลักษณะพเิศษ 

   ลักษณะพเิศษ   13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน 

  13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน    ในงานสารสนเทศ 

   ในงานสารสนเทศ   13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน* 

  13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน*     

 ปลาย    ปลาย 13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

      13401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       สารสนเทศศาสตร ์

      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 

กลุม่วชิางานศนูยส์ ือ่การศกึษาและแหลง่เรยีนรู ้

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10151 ไทยศกึษา     

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร     

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร     

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร     

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร     

 ปลาย 13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ   10151 ไทยศกึษา 

  27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

     10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

      10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

      10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

      10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

 

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 10131 สังคมมนุษย ์ 2 ตน้ 10131 สังคมมนุษย ์

  13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ   13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

   วทิยาการขอ้มลู   26403 แหลง่วทิยาการชมุชน 

  26403 แหลง่วทิยาการชมุชน    เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

   เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ     

 ปลาย - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา  ปลาย 13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา 

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

   สารสนเทศ   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน   13311 การพัฒนาและการจัดการ 

   สารสนเทศองิหลักฐาน    ทรัพยากรสารสนเทศ 

   เชงิประจักษ์*   20303 จติวทิยาและวทิยาการ 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่    การเรยีนรู ้

   สารสนเทศ   26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่ 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ    การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรู ้

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ    ตลอดชวีติ 

   ดจิทิัล     

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา     

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    

  13311 การพัฒนาและการจัดการ     

   ทรัพยากรสารสนเทศ     

  20303 จติวทิยาและวทิยาการ     

   การเรยีนรู ้     

  26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่     

   การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรู ้     

   ตลอดชวีติ     

3 ตน้ 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 3 ตน้ 13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

   สารสนเทศศาสตร ์    วทิยาการขอ้มลู 

  13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน   13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน 

   ในงานสารสนเทศ    ในงานสารสนเทศ 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย   3 ปลาย 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       สารสนเทศศาสตร ์

      - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

       สารสนเทศ 

      13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

       สารสนเทศองิหลักฐาน 

       เชงิประจักษ์* 

      13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

       สารสนเทศ 

      13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

      13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

       ดจิทิัล 

 

กลุม่วชิางานส านกังาน 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10131 สังคมมนุษย ์     

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร     

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร     

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร     

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร     

 ปลาย 13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ   13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน   13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 2 ตน้ 10131 สังคมมนุษย ์

  13421 การจัดการงานส านักงาน   10151 ไทยศกึษา 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

  32210 องคก์ารและการจัดการ   10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

   และการจัดการเชงิกลยทุธ ์   10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

  32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร   10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

  32452 กลยทุธก์ารจัดการทรัพยากร     

   มนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การ     

   เรยีนรู*้     

 ปลาย 13321 การสือ่สารธุรกจิในยคุดจิทิัล  ปลาย 13321 การสือ่สารธุรกจิในยคุดจิทิัล 

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน   11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน   13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

   สารสนเทศองิหลักฐาน    สารสนเทศองิหลักฐาน 

   เชงิประจักษ์**    เชงิประจักษ์** 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่   13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ   13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

   ดจิทิัล    ดจิทิัล 

3 ตน้ 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 3 ตน้ 13421 การจัดการงานส านักงาน 

   สารสนเทศศาสตร ์   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

  13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

   วทิยาการขอ้มลู   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   32210 องคก์ารและการจัดการ 

       และการจัดการเชงิกลยทุธ ์

      32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร 

      32452 กลยทุธก์ารจัดการทรัพยากร 

       มนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การ 

       เรยีนรู*้ 

 

 

 

 

 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 

 ** เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย   3 ปลาย 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       สารสนเทศศาสตร ์

      13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

       วทิยาการขอ้มลู 

      13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน 

 

กลุม่วชิางานสารสนเทศการทอ่งเทีย่วและศลิปวฒันธรรม 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10131 สังคมมนุษย ์     

  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้     

 ปลาย 10151 ไทยศกึษา  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  12402 วัฒนธรรมกับการทอ่งเทีย่ว   13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร   10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร   10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร   10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร   10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

2 ตน้ 13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน 2 ตน้ 10131 สังคมมนุษย ์

   ในงานสารสนเทศ   10151 ไทยศกึษา 

  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ   13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

   การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม    วทิยาการขอ้มลู 

   การทอ่งเทีย่ว     

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  12305 ศลิปะกับสังคมไทย     

  12310 วถิไีทย*     

  12313 ทอ้งถิน่ไทย     

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 2 ปลาย 32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ 

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา    การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    การทอ่งเทีย่ว 

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน   - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา 

   สารสนเทศ   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน   11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

   สารสนเทศองิหลักฐาน    สารสนเทศ 

   เชงิประจักษ์*   13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่    สารสนเทศองิหลักฐาน 

   สารสนเทศ    เชงิประจักษ์* 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ    สารสนเทศ 

   ดจิทิัล   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

      13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

       ดจิทิัล 

3 ตน้ 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 3 ตน้ 13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน 

   สารสนเทศศาสตร ์    ในงานสารสนเทศ 

  13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

   วทิยาการขอ้มลู   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      12305 ศลิปะกับสังคมไทย 

      12310 วถิไีทย** 

      12313 ทอ้งถิน่ไทย 

 ปลาย    ปลาย 12402 วัฒนธรรมกับการทอ่งเทีย่ว 

      13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

      13401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       สารสนเทศศาสตร ์

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 

 ** เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 
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4. ส าเร็จการศกึษา ปวส. ประเภทวชิาพาณชิยกรรมหรอืบรหิารธรุกจิ อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว ศลิปกรรม 

 

กลุม่วชิางานหอ้งสมุด 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ     

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     

  10151 ไทยศกึษา     

 ปลาย 13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ   13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

2 ตน้ 13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ 2 ตน้ 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

  13412 แหลง่สารสนเทศทาง    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   สังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์   10151 ไทยศกึษา 

   และวทิยาศาสตร ์   13412 แหลง่สารสนเทศทาง 

  13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ    สังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์

   วทิยาการขอ้มลู    และวทิยาศาสตร ์

 ปลาย 13311 การพัฒนาและการจัดการ  ปลาย 13311 การพัฒนาและการจัดการ 

   ทรัพยากรสารสนเทศ    ทรัพยากรสารสนเทศ 

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน   11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน   13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

   สารสนเทศองิหลักฐาน    สารสนเทศองิหลักฐาน 

   เชงิประจักษ์*    เชงิประจักษ์* 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่   13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ   13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

   ดจิทิัล    ดจิทิัล 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 3 ตน้ 13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ 

   สารสนเทศศาสตร ์   13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    วทิยาการขอ้มลู 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  13411 การจัดการสารสนเทศ   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   ลักษณะพเิศษ   13411 การจัดการสารสนเทศ 

  13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน    ลักษณะพเิศษ 

   ในงานสารสนเทศ   13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน 

  13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน*    ในงานสารสนเทศ 

      13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน* 

 ปลาย    ปลาย 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       สารสนเทศศาสตร ์

      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 

กลุม่วชิางานศนูยส์ ือ่การศกึษาและแหลง่เรยีนรู ้

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ     

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     

  10151 ไทยศกึษา     

 ปลาย 13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ   13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา   13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

2 ตน้ 13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 2 ตน้ 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

   วทิยาการขอ้มลู    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  26403 แหลง่วทิยาการชมุชน   10151 ไทยศกึษา 

   เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ   13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    วทิยาการขอ้มลู 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา 2 ปลาย - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน   11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน   13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

   สารสนเทศองิหลักฐาน    สารสนเทศองิหลักฐาน 

   เชงิประจักษ์*    เชงิประจักษ์* 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่   13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ   13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

   ดจิทิัล    ดจิทิัล 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  13311 การพัฒนาและการจัดการ   13311 การพัฒนาและการจัดการ 

   ทรัพยากรสารสนเทศ    ทรัพยากรสารสนเทศ 

  20303 จติวทิยาและวทิยาการ   20303 จติวทิยาและวทิยาการ 

   การเรยีนรู ้    การเรยีนรู ้

  26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่   26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่ 

   การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรู ้    การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรู ้

   ตลอดชวีติ    ตลอดชวีติ 

3 ตน้ 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 3 ตน้ 13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน 

   สารสนเทศศาสตร ์    ในงานสารสนเทศ 

  13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน   26403 แหลง่วทิยาการชมุชน 

   ในงานสารสนเทศ    เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 ปลาย    ปลาย 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       สารสนเทศศาสตร ์

      27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 
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กลุม่วชิางานส านกังาน 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ     

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     

  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้     

 ปลาย 10151 ไทยศกึษา  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ   13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน   13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

2 ตน้ 13421 การจัดการงานส านักงาน 2 ตน้ 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   10151 ไทยศกึษา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   13421 การจัดการงานส านักงาน 

  32210 องคก์ารและการจัดการ     

   และการจัดการเชงิกลยทุธ ์     

  32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร     

  32452 กลยทุธก์ารจัดการทรัพยากร     

   มนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การ     

   เรยีนรู*้     

 ปลาย 13321 การสือ่สารธุรกจิในยคุดจิทิัล  ปลาย 13321 การสือ่สารธุรกจิในยคุดจิทิัล 

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน   11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน   13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

   สารสนเทศองิหลักฐาน    สารสนเทศองิหลักฐาน 

   เชงิประจักษ์**    เชงิประจักษ์** 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่   13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ   13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

   ดจิทิัล    ดจิทิัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 

 ** เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 3 ตน้ 13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

   สารสนเทศศาสตร ์    วทิยาการขอ้มลู 

  13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

   วทิยาการขอ้มลู   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      32210 องคก์ารและการจัดการ 

       และการจัดการเชงิกลยทุธ ์

      32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร 

      32452 กลยทุธก์ารจัดการทรัพยากร 

       มนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การ 

       เรยีนรู*้ 

 ปลาย    ปลาย 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       สารสนเทศศาสตร ์

      13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน 

 

กลุม่วชิางานสารสนเทศการทอ่งเทีย่วและศลิปวฒันธรรม 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ     

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     

  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้     

 ปลาย 10151 ไทยศกึษา  ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

  12402 วัฒนธรรมกับการทอ่งเทีย่ว    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ   12402 วัฒนธรรมกับการทอ่งเทีย่ว 

      13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

2 ตน้ 13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน 2 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์

   ในงานสารสนเทศ   10151 ไทยศกึษา 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    การทอ่งเทีย่ว 

  12305 ศลิปะกับสังคมไทย     

  12310 วถิไีทย*     

  12313 ทอ้งถิน่ไทย     

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ 2 ปลาย 13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

   การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม   - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา 

   การทอ่งเทีย่ว   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา   11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    สารสนเทศ 

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน   13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

   สารสนเทศ    สารสนเทศองิหลักฐาน 

  13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน    เชงิประจักษ์* 

   สารสนเทศองิหลักฐาน   13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

   เชงิประจักษ์*    สารสนเทศ 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

   สารสนเทศ   13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ    ดจิทิัล 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ     

   ดจิทิัล     

3 ตน้ 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 3 ตน้ 13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน 

   สารสนเทศศาสตร ์    ในงานสารสนเทศ 

  13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

   วทิยาการขอ้มลู   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      12305 ศลิปะกับสังคมไทย 

      12310 วถิไีทย** 

      12313 ทอ้งถิน่ไทย 

 ปลาย    ปลาย 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       สารสนเทศศาสตร ์

      13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

       วทิยาการขอ้มลู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 

 ** เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 

 



หลักสูตรการศึกษา66
หล

ักส
ูตร

ศิล
ปศ

าส
ตร

บัณ
ฑิต

 
แข

นง
วิช

าส
าร

สน
เท

ศศ
าส

ตร
์

69 
 
5. ส าเร็จการศกึษา ปวส. ประเภทวชิาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมสิง่ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และ

 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 

กลุม่วชิางานหอ้งสมุด 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10131 สังคมมนุษย ์     

  10151 ไทยศกึษา     

 ปลาย 13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ   10131 สังคมมนุษย ์

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   10151 ไทยศกึษา 

2 ตน้ 13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ 2 ตน้ 13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  13412 แหลง่สารสนเทศทาง   13412 แหลง่สารสนเทศทาง 

   สังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์    สังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์

   และวทิยาศาสตร ์    และวทิยาศาสตร ์

  13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

   วทิยาการขอ้มลู     

 ปลาย 13311 การพัฒนาและการจัดการ  ปลาย 13311 การพัฒนาและการจัดการ 

   ทรัพยากรสารสนเทศ    ทรัพยากรสารสนเทศ 

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน   11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน   13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

   สารสนเทศองิหลักฐาน    สารสนเทศองิหลักฐาน 

   เชงิประจักษ์*    เชงิประจักษ์* 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่   13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ   13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

   ดจิทิัล    ดจิทิัล 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้  
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 3 ตน้ 13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ 

   สารสนเทศศาสตร ์   13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    วทิยาการขอ้มลู 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  13411 การจัดการสารสนเทศ   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   ลักษณะพเิศษ   13411 การจัดการสารสนเทศ 

  13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน    ลักษณะพเิศษ 

   ในงานสารสนเทศ   13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน 

  13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน*    ในงานสารสนเทศ 

      13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน* 

 ปลาย    ปลาย 13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

      13401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       สารสนเทศศาสตร ์

 

กลุม่วชิางานศนูยส์ ือ่การศกึษาและแหลง่เรยีนรู ้

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10131 สังคมมนุษย ์     

  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้     

 ปลาย 10151 ไทยศกึษา  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ   13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา   13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

2 ตน้ 13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 2 ตน้ 10131 สังคมมนุษย ์

   วทิยาการขอ้มลู   10151 ไทยศกึษา 

  26403 แหลง่วทิยาการชมุชน   13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

   เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ    วทิยาการขอ้มลู 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา 2 ปลาย - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน   11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน   13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

   สารสนเทศองิหลักฐาน    สารสนเทศองิหลักฐาน 

   เชงิประจักษ์*    เชงิประจักษ์* 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่   13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ   13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

   ดจิทิัล    ดจิทิัล 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  13311 การพัฒนาและการจัดการ   13311 การพัฒนาและการจัดการ 

   ทรัพยากรสารสนเทศ    ทรัพยากรสารสนเทศ 

  20303 จติวทิยาและวทิยาการ   20303 จติวทิยาและวทิยาการ 

   การเรยีนรู ้    การเรยีนรู ้

  26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่   26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่ 

   การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรู ้    การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรู ้

   ตลอดชวีติ    ตลอดชวีติ 

3 ตน้ 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 3 ตน้ 13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน 

   สารสนเทศศาสตร ์    ในงานสารสนเทศ 

  13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน   26403 แหลง่วทิยาการชมุชน 

   ในงานสารสนเทศ    เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 ปลาย    ปลาย 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       สารสนเทศศาสตร ์

      27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 
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กลุม่วชิางานส านกังาน 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10131 สังคมมนุษย ์     

  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้     

 ปลาย 10151 ไทยศกึษา  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ   13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน   13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

2 ตน้ 13421 การจัดการงานส านักงาน 2 ตน้ 10131 สังคมมนุษย ์

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   10151 ไทยศกึษา 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    วทิยาการขอ้มลู 

  32210 องคก์ารและการจัดการ     

   และการจัดการเชงิกลยทุธ ์     

  32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร     

  32452 กลยทุธก์ารจัดการทรัพยากร     

   มนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การ     

   เรยีนรู*้     

 ปลาย 13321 การสือ่สารธุรกจิในยคุดจิทิัล  ปลาย 13321 การสือ่สารธุรกจิในยคุดจิทิัล 

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน   11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน   13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

   สารสนเทศองิหลักฐาน    สารสนเทศองิหลักฐาน 

   เชงิประจักษ์**    เชงิประจักษ์** 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่   13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ   13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

   ดจิทิัล    ดจิทิัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 

 ** เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 3 ตน้ 13421 การจัดการงานส านักงาน 

   สารสนเทศศาสตร ์   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

  13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

   วทิยาการขอ้มลู   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      32210 องคก์ารและการจัดการ 

       และการจัดการเชงิกลยทุธ ์

      32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร 

      32452 กลยทุธก์ารจัดการทรัพยากร 

       มนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การ 

       เรยีนรู*้ 

 ปลาย    ปลาย 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       สารสนเทศศาสตร ์

      13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน 

 

กลุม่วชิางานสารสนเทศการทอ่งเทีย่วและศลิปวฒันธรรม 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10131 สังคมมนุษย ์     

  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้     

 ปลาย 10151 ไทยศกึษา  ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์

  12402 วัฒนธรรมกับการทอ่งเทีย่ว   12402 วัฒนธรรมกับการทอ่งเทีย่ว 

  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ   13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

2 ตน้ 13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน 2 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์

   ในงานสารสนเทศ   10151 ไทยศกึษา 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    การทอ่งเทีย่ว 

  12305 ศลิปะกับสังคมไทย     

  12310 วถิไีทย*     

  12313 ทอ้งถิน่ไทย     

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ 2 ปลาย 13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

   การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม   - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา 

   การทอ่งเทีย่ว   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา   11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    สารสนเทศ 

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน   13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

   สารสนเทศ    สารสนเทศองิหลักฐาน 

  13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน    เชงิประจักษ์* 

   สารสนเทศองิหลักฐาน   13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

   เชงิประจักษ์*    สารสนเทศ 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

   สารสนเทศ   13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ    ดจิทิัล 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ     

   ดจิทิัล     

3 ตน้ 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 3 ตน้ 13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน 

   สารสนเทศศาสตร ์    ในงานสารสนเทศ 

  13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

   วทิยาการขอ้มลู   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      12305 ศลิปะกับสังคมไทย 

      12310 วถิไีทย** 

      12313 ทอ้งถิน่ไทย 

 ปลาย    ปลาย 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       สารสนเทศศาสตร ์

      13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

       วทิยาการขอ้มลู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 

 ** เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 
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6. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญา หรอืปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่ 

 

กลุม่วชิางานหอ้งสมุด 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้     

  13412 แหลง่สารสนเทศทาง     

   สังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์     

   และวทิยาศาสตร ์     

 ปลาย 13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

  13311 การพัฒนาและการจัดการ   13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

   ทรัพยากรสารสนเทศ   - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา 

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน    สารสนเทศ 

   สารสนเทศ   13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

  13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน    สารสนเทศองิหลักฐาน 

   สารสนเทศองิหลักฐาน    เชงิประจักษ์* 

   เชงิประจักษ์*   13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่    สารสนเทศ 

   สารสนเทศ   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ    ดจิทิัล 

   ดจิทิัล     

2 ตน้ 13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ 2 ตน้ 13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ   13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ 

   วทิยาการขอ้มลู   13412 แหลง่สารสนเทศทาง 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    สังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    และวทิยาศาสตร ์

  13411 การจัดการสารสนเทศ     

   ลักษณะพเิศษ     

  13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน     

   ในงานสารสนเทศ     

  13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน**     

 

 

 
 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 

 ** เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 2 ปลาย 13311 การพัฒนาและการจัดการ 

   สารสนเทศศาสตร ์    ทรัพยากรสารสนเทศ 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน   11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน   13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

   สารสนเทศองิหลักฐาน    สารสนเทศองิหลักฐาน 

   เชงิประจักษ์*    เชงิประจักษ์* 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่   13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ   13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

   ดจิทิัล    ดจิทิัล 

3 ตน้   3 ตน้ 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       สารสนเทศศาสตร ์

      13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

       วทิยาการขอ้มลู 

      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      13411 การจัดการสารสนเทศ 

       ลักษณะพเิศษ 

      13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน 

       ในงานสารสนเทศ 

      13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 

 ** เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 
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กลุม่วชิางานศนูยส์ ือ่การศกึษาและแหลง่เรยีนรู ้

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้     

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา     

 ปลาย 13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

  27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา   13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  13311 การพัฒนาและการจัดการ     

   ทรัพยากรสารสนเทศ     

  20303 จติวทิยาและวทิยาการ     

   การเรยีนรู ้     

  26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่     

   การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรู ้     

   ตลอดชวีติ     

2 ตน้ 13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 2 ตน้ 13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

   วทิยาการขอ้มลู   13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน 

  13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน    ในงานสารสนเทศ 

   ในงานสารสนเทศ   26403 แหลง่วทิยาการชมุชน 

  26403 แหลง่วทิยาการชมุชน    เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

   เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ     

 ปลาย 13401 ประสบการณ์วชิาชพี  ปลาย - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา 

   สารสนเทศศาสตร ์   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา   11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    สารสนเทศ 

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน   13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

   สารสนเทศ    สารสนเทศองิหลักฐาน 

  13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน    เชงิประจักษ์* 

   สารสนเทศองิหลักฐาน   13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

   เชงิประจักษ์*    สารสนเทศ 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

   สารสนเทศ   13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ    ดจิทิัล 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ     

   ดจิทิัล     

 

 

 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย   2 ปลาย - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

     โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      13311 การพัฒนาและการจัดการ 

       ทรัพยากรสารสนเทศ 

      20303 จติวทิยาและวทิยาการ 

       การเรยีนรู ้

      26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่ 

       การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรู ้

       ตลอดชวีติ 

3 ตน้   3 ตน้ 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       สารสนเทศศาสตร ์

      13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

       
 
- - - - - 

วทิยาการขอ้มลู 
 
ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 
กลุม่วชิางานส านกังาน 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้     

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา     

 ปลาย 13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ  ปลาย 13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  13321 การสือ่สารธุรกจิในยคุดจิทิัล   13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

  13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน   13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน 

2 ตน้ 13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 2 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 

   วทิยาการขอ้มลู   13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

  13421 การจัดการงานส านักงาน    วทิยาการขอ้มลู 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   13421 การจัดการงานส านักงาน 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  32210 องคก์ารและการจัดการ     

   และการจัดการเชงิกลยทุธ ์     

  32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร     

  32452 กลยทุธก์ารจัดการทรัพยากร     

   มนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การ     

   เรยีนรู*้     

 
 
 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 2 ปลาย 13321 การสือ่สารธุรกจิในยคุดจิทิัล 

   สารสนเทศศาสตร ์   - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา 

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน    สารสนเทศ 

   สารสนเทศ   13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

  13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน    สารสนเทศองิหลักฐาน 

   สารสนเทศองิหลักฐาน    เชงิประจักษ์* 

   เชงิประจักษ์*   13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่    สารสนเทศ 

   สารสนเทศ   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ    ดจิทิัล 

   ดจิทิัล     

3 ตน้   3 ตน้ 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       สารสนเทศศาสตร ์

      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      32210 องคก์ารและการจัดการ 

       และการจัดการเชงิกลยทุธ ์

      32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร 

      32452 กลยทุธก์ารจัดการทรัพยากร 

       มนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การ 

       เรยีนรู*้* 

 

กลุม่วชิางานสารสนเทศการทอ่งเทีย่วและศลิปวฒันธรรม 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้     

  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ     

   การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม     

   การทอ่งเทีย่ว     

 ปลาย 12402 วัฒนธรรมกับการทอ่งเทีย่ว  ปลาย 12402 วัฒนธรรมกับการทอ่งเทีย่ว 

  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ   13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 

 ** เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 2 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 

   วทิยาการขอ้มลู   32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ 

  13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน    การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม 

   ในงานสารสนเทศ    การทอ่งเทีย่ว 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  12305 ศลิปะกับสังคมไทย   12305 ศลิปะกับสังคมไทย 

  12310 วถิไีทย*   12310 วถิไีทย* 

  12313 ทอ้งถิน่ไทย   12313 ทอ้งถิน่ไทย 

 ปลาย 13401 ประสบการณ์วชิาชพี  ปลาย - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

   สารสนเทศศาสตร ์   - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา 

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 2 ชดุวชิา   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน 

  11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งาน    สารสนเทศ 

   สารสนเทศ   13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน 

  13203 การวจัิยและการปฏบัิตงิาน    สารสนเทศองิหลักฐาน 

   สารสนเทศองิหลักฐาน    เชงิประจักษ์** 

   เชงิประจักษ์**   13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่    สารสนเทศ 

   สารสนเทศ   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ    ดจิทิัล 

   ดจิทิัล     

3 ตน้   3 ตน้ 13401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       สารสนเทศศาสตร ์

      13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

       วทิยาการขอ้มลู 

      13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน 

       ในงานสารสนเทศ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 

 ** เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตํ่ากว่าระดับปริญญาตร ี

http://www.stou.ac.th/main/curriculums.html



รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
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หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาภาษาองักฤษ 

Bachelor of Arts Program in English

 

ชือ่ปรญิญา 
  ชือ่เต็ม  ศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาอังกฤษ) 

  อักษรย่อ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

  ชือ่เต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (English) 

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.A. (English) 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา  

1. ผูส้มัครตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ในการใชค้อมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ตไดเ้ป็น

อย่างด ีเนื่องจากหลักสูตรนี้ใชร้ะบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพวิเตอร์และสือ่ซดีี

มัลตมิเีดยีเป็นสว่นใหญ ่

2. ผูส้มัครตอ้งมีความรูค้วามสามารถในการใชภ้าษาไทยในการอ่านและเขยีนไดเ้ป็นอย่างด ี

เนือ่งจากหลกัสตูรนีใ้ชภ้าษาไทยเป็นสือ่ในการเรยีนการสอน 

วฒุกิารศกึษา 

1) ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรอื 

2) ส าเร็จการศกึษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชัน้ใดชัน้หนึ่งหรือเทียบเท่าจาก

สถาบนัอดุมศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลยันัน้ๆ รับรอง 

 

 

 

โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสูตร* 

1. ส าเร็จการศกึษา ม.6 หรอืเทยีบเทา่   

 

(1) โครงสรา้งของหลกัสูตร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 5 30 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                             17                  102 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1  6 

 รวมตลอดหลกัสูตรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                23                   138 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสาร

   ประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 
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(2) รายละเอยีดของหลกัสูตร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

บงัคบั 3 ชุดวชิา 

10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

10151 ไทยศกึษา 

และเลอืก 2 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาๆ ละ 1 ชุดวชิาตอ่ไปนี ้

กลุม่วชิามนุษยศาสตร ์

10103 ทักษะชวีติ 

10121 อารยธรรมมนุษย ์

10164 สงัคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 

กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์

10131 สงัคมมนุษย ์

10152 ไทยกับสงัคมโลก 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ  17 ชุดวชิา (102 หนว่ยกติ) 

วชิาแกน 4 ชุดวชิา 

10171 การใชภ้าษาอังกฤษ 

14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร* 

14214 การเขยีนภาษาอังกฤษ 1* 

14217 การอา่นรอ้ยแกว้ภาษาอังกฤษ* 

วชิาเฉพาะดา้น 13 ชุดวชิา 

บงัคบั 10 ชุดวชิา 

14215 ภาษาศาสตรภ์าษาอังกฤษเบือ้งตน้* 

14216 การสือ่สารระหวา่งวัฒนธรรม* 

14318 หลักการแปล* 

14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ* 

14320 การออกเสยีงภาษาอังกฤษ* 

14321 วรรณคดเีบือ้งตน้* 

14421 การเขยีนภาษาอังกฤษ 2* 

14422 การน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมปีระสทิธผิล* 

14423 ประสบการณ์วชิาชพีภาษาอังกฤษ** 

14424 วรรณคดโีลก* 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัทิางดา้นภาษาและเก็บคะแนนในระบบออนไลน์ 

  ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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และเลอืก 3 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

11302 ภาษาอังกฤษเพือ่การท่องเทีย่ว 

11303 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานโรงแรม 

11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจา้หนา้ทีส่ านักงาน 

11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผูใ้ชเ้ทคโนโลยดีจิทิัล 

11306 ภาษาอังกฤษส าหรับบคุลากรสาธารณสขุ 

11307 ภาษาอังกฤษส าหรับชา่ง 

11308 ภาษาอังกฤษเพือ่การเกษตร 

11311 ภาษาอังกฤษส าหรับครูสอนภาษา 

11312 ภาษาอังกฤษส าหรับงานอาชพีในประชาคมอาเซยีน*  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

 

2. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญา หรอืปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่ทกุสาขาวชิา 

 

(1) โครงสรา้งของหลกัสูตร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                             17                  102 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 6 

 รวมตลอดหลกัสูตรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                19                  114 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา (102 หนว่ยกติ) 

วชิาแกน 4 ชุดวชิา 

10171 การใชภ้าษาอังกฤษ 

14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร* 

14214 การเขยีนภาษาอังกฤษ 1* 

14217 การอา่นรอ้ยแกว้ภาษาอังกฤษ*  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัทิางดา้นภาษาและเก็บคะแนนในระบบออนไลน์ 
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วชิาเฉพาะดา้น 13 ชุดวชิา 

บงัคบั 10 ชุดวชิา 

14215 ภาษาศาสตรภ์าษาอังกฤษเบือ้งตน้* 

14216 การสือ่สารระหวา่งวัฒนธรรม* 

14318 หลักการแปล* 

14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ* 

14320 การออกเสยีงภาษาอังกฤษ* 

14321 วรรณคดเีบือ้งตน้* 

14421 การเขยีนภาษาอังกฤษ 2* 

14422 การน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมปีระสทิธผิล* 

14423 ประสบการณ์วชิาชพีภาษาอังกฤษ** 

14424 วรรณคดโีลก* 

และเลอืก 3 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

11302 ภาษาอังกฤษเพือ่การท่องเทีย่ว 

11303 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานโรงแรม 

11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจา้หนา้ทีส่ านักงาน 

11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผูใ้ชเ้ทคโนโลยดีจิทิัล 

11306 ภาษาอังกฤษส าหรับบคุลากรสาธารณสขุ 

11307 ภาษาอังกฤษส าหรับชา่ง 

11308 ภาษาอังกฤษเพือ่การเกษตร 

11311 ภาษาอังกฤษส าหรับครูสอนภาษา 

11312 ภาษาอังกฤษส าหรับงานอาชพีในประชาคมอาเซยีน*  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัทิางดา้นภาษาและเก็บคะแนนในระบบออนไลน์ 

  ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา* 

1. ส าเร็จการศกึษา ม.6 หรอืเทยีบเทา่ 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 1 ตน้   

  10151 ไทยศกึษา     

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  10103 ทักษะชวีติ     

  10121 อารยธรรมมนุษย ์     

  10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน     

 ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ  ปลาย   

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ    

  14216 การสือ่สารระหวา่งวัฒนธรรม     

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  10131 สังคมมนุษย ์     

  10152 ไทยกับสังคมโลก     

2 ตน้ 10171 การใชภ้าษาอังกฤษ 2 ตน้   

  14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ     

   เพือ่การสือ่สาร     

  14215 ภาษาศาสตรภ์าษาอังกฤษ     

   เบือ้งตน้     

 ปลาย 14214 การเขยีนภาษาอังกฤษ 1  ปลาย   

  14217 การอา่นรอ้ยแกว้     

   ภาษาอังกฤษ     

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา     

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ     

  11302 ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว     

  11303 ภาษาอังกฤษส าหรับ     

   พนักงานโรงแรม     

  11304 ภาษาอังกฤษส าหรับ     

   เจา้หนา้ทีส่ านักงาน     

  11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผูใ้ช ้     

   เทคโนโลยดีจิทิัล     

  11306 ภาษาอังกฤษส าหรับ     

   บคุลากรสาธารณสขุ     

  11307 ภาษาอังกฤษส าหรับชา่ง     

  11308 ภาษาอังกฤษเพือ่การเกษตร     

 
 
หมายเหต ุ* เปิดรับนักศกึษาเฉพาะภาคตน้เทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 11311 ภาษาอังกฤษส าหรับ 2 ปลาย   

   ครสูอนภาษา     

  11312 ภาษาอังกฤษส าหรับ     

   งานอาชพีในประชาคมอาเซยีน     

3 ตน้ 14318 หลักการแปล 3 ตน้   

  14320 การออกเสยีงภาษาอังกฤษ     

  14321 วรรณคดเีบือ้งตน้     

 ปลาย 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ  ปลาย   

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา     

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ     

  11302 ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว     

  11303 ภาษาอังกฤษส าหรับ     

   พนักงานโรงแรม     

  11304 ภาษาอังกฤษส าหรับ     

   เจา้หนา้ทีส่ านักงาน     

  11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผูใ้ช ้     

   เทคโนโลยดีจิทิัล     

  11306 ภาษาอังกฤษส าหรับ     

   บคุลากรสาธารณสขุ     

  11307 ภาษาอังกฤษส าหรับชา่ง     

  11308 ภาษาอังกฤษเพือ่การเกษตร     

  11311 ภาษาอังกฤษส าหรับ     

   ครสูอนภาษา     

  11312 ภาษาอังกฤษส าหรับ     

   งานอาชพีในประชาคมอาเซยีน     

4 ตน้ 14421 การเขยีนภาษาอังกฤษ 2 4 ตน้   

  14422 การน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ     

   อยา่งมปีระสทิธผิล     

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา     

 ปลาย 14423 ประสบการณ์วชิาชพี  ปลาย   

   ภาษาอังกฤษ     

  14424 วรรณคดโีลก     
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2. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญา หรอืปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่ทกุสาขาวชิา 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10171 การใชภ้าษาอังกฤษ 1 ตน้   

  14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ     

   เพือ่การสือ่สาร     

  14215 ภาษาศาสตรภ์าษาอังกฤษ     

   เบือ้งตน้     

 ปลาย 14214 การเขยีนภาษาองักฤษ 1  ปลาย   

  14216 การสือ่สารระหวา่งวัฒนธรรม     

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา     

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ     

  11302 ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว     

  11303 ภาษาอังกฤษส าหรับ     

   พนักงานโรงแรม     

  11304 ภาษาอังกฤษส าหรับ     

   เจา้หนา้ทีส่ านักงาน     

  11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผูใ้ช ้     

   เทคโนโลยดีจิทิัล     

  11306 ภาษาอังกฤษส าหรับ     

   บคุลากรสาธารณสขุ     

  11307 ภาษาอังกฤษส าหรับชา่ง     

  11308 ภาษาอังกฤษเพือ่การเกษตร     

  11311 ภาษาอังกฤษส าหรับ     

   ครสูอนภาษา     

  11312 ภาษาอังกฤษส าหรับ     

   งานอาชพีในประชาคมอาเซยีน     

2 ตน้ 14318 หลักการแปล 2 ตน้   

  14320 การออกเสยีงภาษาอังกฤษ     

  14421 การเขยีนภาษาอังกฤษ 2     

 ปลาย 14217 การอา่นรอ้ยแกว้ภาษาอังกฤษ  ปลาย   

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา     

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา     

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ     

  11302 ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว     

  11303 ภาษาอังกฤษส าหรับ     

   พนักงานโรงแรม     
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 11304 ภาษาอังกฤษส าหรับ 2 ปลาย   

   เจา้หนา้ทีส่ านักงาน     

  11305 ภาษาอังกฤษส าหรับ     

   ผูใ้ชค้อมพวิเตอร ์     

  11306 ภาษาอังกฤษส าหรับ     

   บคุลากรสาธารณสขุ     

  11307 ภาษาอังกฤษส าหรับชา่ง     

  11308 ภาษาอังกฤษเพือ่การเกษตร     

  11311 ภาษาอังกฤษส าหรับ     

   ครสูอนภาษา     

  11312 ภาษาอังกฤษส าหรับ     

   งานอาชพีในประชาคมอาเซยีน     

3 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 3 ตน้   

  14321 วรรณคดเีบือ้งตน้     

  14422 การน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ     

   อยา่งมปีระสทิธผิล     

 ปลาย 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ  ปลาย   

  14424 วรรณคดโีลก    

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    

  11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ     

  11302 ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว     

  11303 ภาษาอังกฤษส าหรับ     

   พนักงานโรงแรม     

  11304 ภาษาอังกฤษส าหรับ     

   เจา้หนา้ทีส่ านักงาน     

  11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผูใ้ช ้     

   เทคโนโลยดีจิทิัล     

  11306 ภาษาอังกฤษส าหรับ     

   บคุลากรสาธารณสขุ     

  11307 ภาษาอังกฤษส าหรับชา่ง     

  11308 ภาษาอังกฤษเพือ่การเกษตร     

  11311 ภาษาอังกฤษส าหรับ     

   ครสูอนภาษา     

  11312 ภาษาอังกฤษส าหรับ     

   งานอาชพีในประชาคมอาเซยีน     

4 ตน้ 14423 ประสบการณ์วชิาชพี 4 ตน้   

   ภาษาอังกฤษ     

 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตํ่ากว่าระดับปริญญาตร ี

http://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
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วิชาศึกษาทั่วไป

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป
Certificate Program in General Education
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หลกัสูตรประกาศนยีบตัรวชิาศกึษาท ัว่ไป 
Certificate Program in General Education

ชือ่ประกาศนยีบตัร 

  ชือ่เต็ม  ประกาศนียบัตรวชิาศกึษาทั่วไป 

  อักษรย่อ ป. วชิาศกึษาทั่วไป 

  ชือ่เต็มภาษาอังกฤษ Certificate in General Education  

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Cert. in General Education  

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

  1. ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และประกอบอาชพีมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี หลงัส าเร็จการศกึษา นับถงึวนัเปิดภาคการศกึษา หรอื 

  2. ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง โดยมอีายไุมต่ า่กวา่ 25 ปีบรบิรูณ์ นับถงึวนัเปิดภาคการศกึษา หรอื 

  3. ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และผา่นการอบรมหลกัสตูรระดับประกาศนยีบัตรทีส่ภามหาวทิยาลยันัน้ๆ รับรอง หรอื 

  4. ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรอื 

  5. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 

หรอื 

  6. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง 

(ปวส.) หรอืเทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ จากสถาบันอดุมศกึษา 

ทีส่ภามหาวทิยาลยันัน้ๆ รับรอง 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

 ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรือเทยีบเท่า หรือ ม.6 หรือเทยีบเท่า หรือ ปวช. หรือเทยีบเท่า หรือ ปวท. 

หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวส. หรอืเทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญา หรอืปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ 

 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร    ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

    หมวดวชิาเฉพาะ 5  30 

    รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 5  30 

  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

    หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

    บงัคบั 1 ชุดวชิา 

    10151 ไทยศกึษา 

    และเลอืก 4 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

    10103 ทกัษะชวีติ 

    10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  

    10121 อารยธรรมมนุษย ์

    10131 สงัคมมนุษย ์

    10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ  

    10152 ไทยกับสงัคมโลก 

    10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  

    10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

    10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

    10164 สงัคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจาก

เอกสารประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวท. 

หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวส. หรอืเทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญา หรอืปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  - - - - -        ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา     

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  10103 ทักษะชวีติ     

  10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร     

  10121 อารยธรรมมนุษย ์     

  10131 สังคมมนุษย ์     

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ     

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     

  10152 ไทยกับสังคมโลก     

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร     

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร     

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร     

  10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน     

 ปลาย - - - - -        ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา  ปลาย - - - - -        ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  10103 ทักษะชวีติ   10103 ทักษะชวีติ 

  10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร   10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์   10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10131 สังคมมนุษย ์   10131 สังคมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี   10141 วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละ 

   และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10152 ไทยกับสังคมโลก   10152 ไทยกับสังคมโลก 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร   10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร   10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร   10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

  10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน   10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้   2 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 

      - - - - -        ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

     โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      10103 ทักษะชวีติ 

      10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

      10121 อารยธรรมมนุษย ์

      10131 สังคมมนุษย ์

      10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

       สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

      10152 ไทยกับสังคมโลก 

      10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

      10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

      10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

      10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 
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รายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

    ประกอบด้วย 10 กลุ่มวิชาเฉพาะ คือ

     ❏ กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจ

     ❏ กลุ่มวิชาเฉพาะการท่องเที่ยว

     ❏ กลุ่มวิชาเฉพาะการโรงแรม

     ❏ กลุ่มวิชาเฉพาะงานสำานักงาน

     ❏ กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์

     ❏ กลุ่มวิชาเฉพาะการสาธารณสุข

     ❏ กลุ่มวิชาเฉพาะช่าง

     ❏ กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร

     ❏ กลุ่มวิชาเฉพาะครู

     ❏ กลุ่มวิชาเฉพาะกฎหมาย
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หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาภาษาองักฤษเฉพาะอาชพี 

Certificate Program in English for Specific Careers

 

ชือ่ประกาศนยีบตัร 

  ชือ่เต็ม ประกาศนียบัตรวชิาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชพี (ธุรกจิ) 

  อักษรย่อ ป.ออ. (ธุรกจิ) 

  ชือ่เต็มภาษาอังกฤษ Certificate in English for Specific Careers (Business)  

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Cert. in ESC (Business)  

 

  ชือ่เต็ม  ประกาศนยีบัตรวชิาภาษาองักฤษเฉพาะอาชพี (การทอ่งเทีย่ว) 

อักษรย่อ  ป.ออ. (การทอ่งเทีย่ว) 

ชือ่เต็มภาษาอังกฤษ  Certificate in English for Specific Careers (Tourism) 

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ  Cert. in ESC (Tourism) 

 

ชือ่เต็ม   ประกาศนียบัตรวชิาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชพี (การโรงแรม) 

อักษรย่อ  ป.ออ. (การโรงแรม) 

ชือ่เต็มภาษาอังกฤษ Certificate in English for Specific Careers (Hotel Work) 

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ  Cert. in ESC (Hotel Work) 

 

ชือ่เต็ม   ประกาศนยีบัตรวชิาภาษาองักฤษเฉพาะอาชพี (งานส านักงาน) 

อักษรย่อ  ป.ออ. (งานส านักงาน) 

ชือ่เต็มภาษาอังกฤษ  Certificate in English for Specific Careers (Office Work) 

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ  Cert. in ESC (Office Work) 

 

ชือ่เต็ม   ประกาศนียบัตรวชิาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชพี (คอมพวิเตอร)์ 

อักษรย่อ  ป.ออ. (คอมพวิเตอร)์ 

ชือ่เต็มภาษาอังกฤษ  Certificate in English for Specific Careers (Computer) 

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ  Cert. in ESC (Computer) 

 

ชือ่เต็ม   ประกาศนียบัตรวชิาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชพี (การสาธารณสขุ) 

อักษรย่อ  ป.ออ. (การสาธารณสขุ) 

ชือ่เต็มภาษาอังกฤษ  Certificate in English for Specific Careers (Public Health) 

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ  Cert. in ESC (Public Health) 
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ชือ่เต็ม   ประกาศนียบัตรวชิาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชพี (ชา่ง) 

อักษรย่อ  ป.ออ. (ชา่ง) 

ชือ่เต็มภาษาอังกฤษ  Certificate in English for Specific Careers (Technicians) 

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ  Cert. in ESC (Technicians) 

 

ชือ่เต็ม   ประกาศนียบัตรวชิาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชพี (การเกษตร) 

อักษรย่อ  ป.ออ. (การเกษตร) 

ชือ่เต็มภาษาอังกฤษ  Certificate in English for Specific Careers (Agriculture) 

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ  Cert. in ESC (Agriculture) 

 

ชือ่เต็ม   ประกาศนียบัตรวชิาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชพี (ครู) 

อักษรย่อ  ป.ออ. (ครู) 

ชือ่เต็มภาษาอังกฤษ  Certificate in English for Specific Careers (Teaching) 

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ  Cert. in ESC (Teaching) 

 

ชือ่เต็ม   ประกาศนียบัตรวชิาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชพี (กฎหมาย) 

อักษรย่อ  ป.ออ. (กฎหมาย) 

ชือ่เต็มภาษาอังกฤษ  Certificate in English for Specific Careers (Law) 

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ  Cert. in ESC (Law) 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

  1.   ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรือเทยีบเท่าตามที่กระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และประกอบอาชพีมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี หลงัส าเร็จการศกึษา นับถงึวนัเปิดภาคการศกึษา หรอื 

  2.   ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรือเทยีบเท่าตามที่กระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง โดยมอีายไุมต่ า่กวา่ 25 ปีบรบิรูณ์ นับถงึวนัเปิดภาคการศกึษา หรอื 

  3.   ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรือเทยีบเท่าตามที่กระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และผา่นการอบรมหลกัสตูรระดบัประกาศนยีบตัรทีส่ภามหาวทิยาลยันัน้ๆ รับรอง หรอื 

  4.   ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรอื 

  5.   ส าเร็จการศกึษาระดบัอนุปรญิญา หรอืปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ หรอืเทยีบเทา่จากสถาบนัอดุมศกึษา 

ทีส่ภามหาวทิยาลยันัน้ๆ รับรอง 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเท่า หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญา หรอืปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึ่ง 

หรอืเทยีบเทา่   

  

  (1)  โครงสรา้งของหลกัสตูร    ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป       1       6 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ         4             24 

  รวมตลอดหลกัสูตรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่            5                       30 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  10111  ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 4 ชุดวชิา (24 หนว่ยกติ) 

  บงัคบั 3 ชุดวชิา 

  10171  การใชภ้าษาองักฤษ 

  10172  การอา่นภาษาองักฤษ 

  10173  การเขยีนภาษาองักฤษ 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาเฉพาะตอ่ไปนี ้

  กลุม่วชิาเฉพาะธุรกจิ 

  11301  ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ 

  กลุม่วชิาเฉพาะการทอ่งเทีย่ว 

11302  ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

  กลุม่วชิาเฉพาะการโรงแรม 

  11303  ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานโรงแรม 

  กลุม่วชิาเฉพาะงานส านกังาน 

  11304  ภาษาองักฤษส าหรับเจา้หนา้ทีส่ านักงาน 

  กลุม่วชิาเฉพาะคอมพวิเตอร ์

 11305  ภาษาองักฤษส าหรับผูใ้ชค้อมพวิเตอร ์

  กลุม่วชิาเฉพาะการสาธารณสขุ 

  11306  ภาษาองักฤษส าหรับบคุลากรสาธารณสขุ 

  กลุม่วชิาเฉพาะชา่ง 

  11307  ภาษาองักฤษส าหรับชา่ง 

  กลุม่วชิาเฉพาะการเกษตร 

  11308  ภาษาองักฤษเพือ่การเกษตร 

  กลุม่วชิาเฉพาะครู  

  11311  ภาษาองักฤษส าหรับครูสอนภาษา 

  กลุม่วชิาเฉพาะกฎหมาย 

  41401  ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย 

หมายเหต ุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลักสูตรอาจมกีารปรับปรุง/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษาตดิตามข่าวจาก

เอกสารประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรืออนุปรญิญา หรือปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึ่ง  

หรอืเทยีบเทา่ 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 1 ตน้   

  10172 การอา่นภาษาอังกฤษ     

 ปลาย 10171 การใชภ้าษาอังกฤษ  ปลาย 10171 การใชภ้าษาอังกฤษ    

  10173 การเขยีนภาษาอังกฤษ   10173 การเขยีนภาษาอังกฤษ 

  และเลอืก 1 ชุดวชิา จากกลุม่วชิาเฉพาะ   และเลอืก 1 ชุดวชิา จากกลุม่วชิาเฉพาะ 

  ตอ่ไปนี ้   ตอ่ไปนี ้

  กลุม่วชิาเฉพาะธุรกจิ   กลุม่วชิาเฉพาะธุรกจิ 

  11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ   11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

  กลุม่วชิาเฉพาะการทอ่งเทีย่ว   กลุม่วชิาเฉพาะการทอ่งเทีย่ว 

  11302 ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว   11302 ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

  กลุม่วชิาเฉพาะการโรงแรม   กลุม่วชิาเฉพาะการโรงแรม 

  11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน   11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 

   โรงแรม    โรงแรม 

  กลุม่วชิาเฉพาะงานส านกังาน   กลุม่วชิาเฉพาะงานส านกังาน 
  11304  ภาษาอังกฤษส าหรับ   11304  ภาษาอังกฤษส าหรับ 

   เจา้หนา้ทีส่ านักงาน    เจา้หนา้ทีส่ านักงาน 

  กลุม่วชิาเฉพาะคอมพวิเตอร ์   กลุม่วชิาเฉพาะคอมพวิเตอร ์

  11305  ภาษาอังกฤษส าหรับผูใ้ช ้   11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผูใ้ช ้

   คอมพวิเตอร ์    คอมพวิเตอร ์

  กลุม่วชิาเฉพาะการสาธารณสขุ   กลุม่วชิาเฉพาะการสาธารณสขุ 

  11306  ภาษาอังกฤษส าหรับบคุลากร   11306 ภาษาอังกฤษส าหรับบคุลากร 

   สาธารณสขุ    สาธารณสขุ 

  กลุม่วชิาเฉพาะชา่ง   กลุม่วชิาเฉพาะชา่ง 

  11307  ภาษาอังกฤษส าหรับชา่ง   11307  ภาษาอังกฤษส าหรับชา่ง 

  กลุม่วชิาเฉพาะการเกษตร   กลุม่วชิาเฉพาะการเกษตร 

  11308 ภาษาอังกฤษเพือ่การเกษตร   11308 ภาษาอังกฤษเพือ่การเกษตร 

  กลุม่วชิาเฉพาะคร ู   กลุม่วชิาเฉพาะคร ู 

  11311 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 

สอนภาษา 

  11311 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 

สอนภาษา 

  กลุม่วชิาเฉพาะกฎหมาย   กลุม่วชิาเฉพาะกฎหมาย 

  41401 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย   41401 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 

2 ตน้   2 ตน้ 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

      10172 การอา่นภาษาอังกฤษ 

 

 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตํ่ากว่าระดับปริญญาตร ี
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รายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชางานสารสนเทศ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

    ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา คือ

     ❏  กลุ่มวิชางานห้องสมุด

     ❏  กลุ่มวิชางานศูนย์สื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

     ❏  กลุ่มวิชางานสำานักงาน

     ❏  กลุ่มวิชางานสารสนเทศการท่องเที่ยวและ

      ศิลปวัฒนธรรม
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หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิางานสารสนเทศ 

Certificate Program in Information Work 

 

ชือ่ประกาศนยีบตัร  

  ชือ่เต็ม              ประกาศนยีบตัรวชิางานสารสนเทศ 

  อกัษรย่อ                     ป. วชิางานสารสนเทศ 

  ชือ่เต็มภาษาองักฤษ          Certificate in Information Work 

  อกัษรย่อภาษาองักฤษ        Cert. in Information Work 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

  1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวง 

ศกึษาธกิารรับรอง และประกอบอาชพีมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี หลังส าเร็จการศกึษา นับถงึวันเปิดภาค

การศกึษา หรอื 

  2. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวง 

ศกึษาธกิารรับรอง โดยมอีายไุมต่ า่กวา่ 25 ปีบรบิรูณ์ นับถงึวนัเปิดภาคการศกึษา หรอื 

  3. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวง 

ศกึษาธกิารรับรอง และผา่นการอบรมหลกัสตูรระดับประกาศนยีบัตรทีส่ภามหาวทิยาลยันัน้ๆ รับรอง หรอื 

  4. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวง 

ศกึษาธกิารรับรอง หรอืประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง หรอื 

  5. ส าเร็จการศกึษาไม่ต ่ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.)  หรอืเทยีบเท่า หรอือนุปรญิญา 

หรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่จากสถาบนัอดุมศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลยันัน้ๆ รับรอง หรอื 

  6. ส าเร็จการศกึษาจากการศกึษานอกระบบ หรอืผูท้ีศ่กึษาตามอัธยาศัย และไดรั้บการเทยีบโอน

ผลการศกึษาซึง่สภาวชิาการพจิารณาแลว้เห็นสมควรใหรั้บเขา้ศกึษาได ้    
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

ส าเร็จการศกึษาไม่ต า่กวา่ ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่ หรอื 

ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากการศกึษานอกระบบ หรือผูท้ี่

ศกึษาตามอธัยาศยั และไดรั้บการเทยีบโอนผลการศกึษา 

 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร    ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

   หมวดวชิาเฉพาะ 5 30 

   รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 5 30 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

   หมวดวชิาบงัคบั 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

   วชิาแกน 2 ชุดวชิา 

   13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

   13413 เทคโนโลยดีจิทิลัและวทิยาการขอ้มลู 

   วชิาเฉพาะดา้น 3 ชุดวชิาโดยเลอืกจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ตอ่ไปนี ้

   กลุม่วชิางานหอ้งสมุด 

   บงัคบั 1 ชุดวชิา 

   13313 การบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ 

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

   13311 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

   13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ 

   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

   13315 การสงวนรักษาสารสนเทศดจิทิัล 

   13411 การจัดการสารสนเทศลกัษณะพเิศษ   

   13412 แหลง่สารสนเทศทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์

   13416 พันธกจิสมัพันธก์ับชมุชนในงานสารสนเทศ   

   กลุม่วชิางานศูนยส์ ือ่การศกึษาและแหลง่เรยีนรู ้

   บงัคบั 1 ชุดวชิา 

    27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา 

    และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

    13311 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

    13313 การบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ 

    13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   

    13315 การสงวนรักษาสารสนเทศดจิทิัล 

 

 
หมายเหต ุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจาก 

เอกสารประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 
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    13416 พันธกจิสมัพันธก์ับชมุชนในงานสารสนเทศ   

    20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

    26403 แหลง่วทิยาการชมุชนเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

    26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

   กลุม่วชิางานส านกังาน 

   บงัคบั 1 ชุดวชิา 

    13421 การจัดการงานส านักงาน 

    และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

    13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

    13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   

    13315 การสงวนรักษาสารสนเทศดจิทิัล 

    13321 การสือ่สารธรุกจิในยคุดจิทิัล    

    13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน 

    32210 องคก์ารและการจัดการและการจัดการเชงิกลยทุธ ์

    32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร 

    32452 กลยุทธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

   กลุม่วชิางานสารสนเทศการทอ่งเทีย่วและศลิปวฒันธรรม 

   บงัคบั 1 ชุดวชิา 

    12402 วฒันธรรมกับการทอ่งเทีย่ว 

    และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

    12305 ศลิปะกับสงัคมไทย 

    12310 วถิไีทย 

    12313 ทอ้งถิน่ไทย 

    13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

    13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   

    13315 การสงวนรักษาสารสนเทศดจิทิัล 

    13416 พันธกจิสมัพันธก์ับชมุชนในงานสารสนเทศ   

    32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

 ส าเร็จการศกึษาไม่ต ่ากวา่ ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเท่า หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่ หรอื 

ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากการศกึษานอกระบบ หรือผูท้ี่

ศกึษาตามอธัยาศยั และไดรั้บการเทยีบโอนผลการศกึษา 

 
กลุม่วชิางานหอ้งสมุด   
 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 1 ตน้   

   วทิยาการขอ้มลู     

  - - - - -        ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา     

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ     

  13411 การจัดการสารสนเทศ     

   ลักษณะพเิศษ       

  13412 แหลง่สารสนเทศทาง       

   สังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์     

   และวทิยาศาสตร ์     

  13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน     

   ในงานสารสนเทศ     

 ปลาย 13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้  ปลาย 13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่   13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

   สารสนเทศ    สารสนเทศ 

  - - - - -        ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   - - - - -  ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ     13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ   

  13311 การพัฒนาและการจัดการ    13311 การพัฒนาและการจัดการ  

   ทรัพยากรสารสนเทศ    ทรัพยากรสารสนเทศ 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ   13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

   ดจิทิัล    ดจิทิัล 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้   2 ตน้ 13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

       วทิยาการขอ้มลู 

      - - - - -        ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ 

      13411 การจัดการสารสนเทศ 

       ลักษณะพเิศษ   

      13412 แหลง่สารสนเทศทาง   

       สังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์

       และวทิยาศาสตร ์

      13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน 

       ในงานสารสนเทศ 

 

กลุม่วชิางานศูนยส์ ือ่การศกึษาและแหลง่เรยีนรู ้
 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 1 ตน้   

  - - - - -        ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา     

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน     

   ในงานสารสนเทศ     

  20303 จติวทิยาและวทิยาการ     

   การเรยีนรู ้     

  26403 แหลง่วทิยาการชมุชน     

   เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ     

 ปลาย 13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ  ปลาย 13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

   วทิยาการขอ้มลู   27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา 

  27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา   - - - - -        ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  - - - - -        ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   13311 การพัฒนาและการจัดการ 

  13311 การพัฒนาและการจัดการ    ทรัพยากรสารสนเทศ 

   ทรัพยากรสารสนเทศ   13313 การบรกิารและเผยแพร่ 

  13313 การบรกิารและเผยแพร่    สารสนเทศ 

   สารสนเทศ   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ    ดจิทิัล 

   ดจิทิัล     
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ปลาย 26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่ 1 ปลาย 26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่ 

   การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรู ้    การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรู ้

   ตลอดชวีติ    ตลอดชวีติ 

2 ตน้   2 ตน้ 13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

       วทิยาการขอ้มลู 

      - - - - -        ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน 

       ในงานสารสนเทศ 

      20303 จติวทิยาและวทิยาการ 

       การเรยีนรู ้

      26403 แหลง่วทิยาการชมุชน 

       เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 

กลุม่วชิางานส านกังาน 
 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 1 ตน้   

  13421 การจัดการงานส านักงาน     

  - - - - -        ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา     

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  32210 องคก์ารและการจัดการ และ     

   การจัดการเชงิกลยทุธ ์     

  32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรม     

   องคก์าร     

 ปลาย 13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ  ปลาย 13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

   วทิยาการขอ้มลู   13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

  - - - - -        ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    วทิยาการขอ้มลู 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   - - - - -        ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ   13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

   ดจิทิัล   13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 

  13321 การสือ่สารธุรกจิในยคุดจิทิัล      ดจิทิัล 

  13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน     13321 การสือ่สารธุรกจิในยคุดจิทิัล   

  32210 องคก์ารและการจัดการ   13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน   

   และการจัดการเชงิกลยทุธ ์   32210 องคก์ารและการจัดการ 

       และการจัดการเชงิกลยทุธ ์
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ปลาย 32452 กลยทุธก์ารจัดการทรัพยากร 1 ปลาย 32452 กลยทุธก์ารจัดการทรัพยากร 

   มนุษยแ์ละองคก์าร    มนุษยแ์ละองคก์าร 

   แหง่การเรยีนรู ้    แหง่การเรยีนรู ้

2 ตน้   2 ตน้ 13421 การจัดการงานส านักงาน 

      - - - - -        ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      32210 องคก์ารและการจัดการ และ 

       การจัดการเชงิกลยทุธ ์

      32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรม 

       องคก์าร 

 

กลุม่วชิางานสารสนเทศการทอ่งเทีย่วและศลิปวฒันธรรม 
 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 1 ตน้   

   วทิยาการขอ้มลู     

  - - - - -        ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา     

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  12305 ศลิปะกับสังคมไทย     

  12313 ทอ้งถิน่ไทย     

  13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน     

   ในงานสารสนเทศ     

  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ     

   การทอ่งเทีย่วและ      

   อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว       

 ปลาย 12402 วัฒนธรรมกับการทอ่งเทีย่ว    ปลาย 12402 วัฒนธรรมกับการทอ่งเทีย่ว   

  13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้   13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  - - - - -        ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   - - - - -        ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  12310 วถิไีทย     12310 วถิไีทย   

  13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ     13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ   

  13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ     13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ   

  13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ     13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ   

   ดจิทิัล    ดจิทิัล 

  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ   32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ 

   การทอ่งเทีย่วและ     การทอ่งเทีย่วและ  

   อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว      อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว   
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้   2 ตน้ 13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและ 

       วทิยาการขอ้มลู 

      - - - - -  ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      12305 ศลิปะกับสังคมไทย 

      12313 ทอ้งถิน่ไทย 

      13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน 

       ในงานสารสนเทศ 

      32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ 

       การทอ่งเทีย่วและ  

       อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว   
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รายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Certificate Program in Chinese for Communication

110 
 

หลกัสตูรประกาศนยีบตัรภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

Certificate Program in Chinese for Communication 

 

ชือ่ประกาศนยีบตัร  

  ชือ่เต็ม    ประกาศนยีบตัรภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

  อกัษรย่อ    ป.จส. 

  ชือ่เต็มภาษาองักฤษ  Certificate in Chinese for Communication 

  อกัษรย่อภาษาองักฤษ  Cert. in CC. 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

  1. ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรอื 

  2. ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 

และประกอบอาชพีมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี หลงัส าเร็จการศกึษา นับถงึวนัเปิดภาคการศกึษา หรอื 

  3. ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 

โดยมอีายไุมต่ า่กวา่ 25 ปีบรบิรูณ์ นับถงึวนัเปิดภาคการศกึษา หรอื 

  4. ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 

และผา่นการอบรมหลกัสตูรระดบัประกาศนยีบตัรทีส่ภามหาวทิยาลยันัน้ๆ รับรอง หรอื 

  5. ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปริญญาชัน้ใดชั ้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า จาก

สถาบนัอดุมศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลยันัน้ๆ รับรอง 

  6. ผูท้ีส่ามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอย่างด ี 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญา หรอืปรญิญาตรชีัน้ใดชัน้หนึง่ 

หรอืเทยีบเทา่ หรอืสงูกวา่ 

 

   (1)  โครงสรา้งของหลกัสูตร    ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

    หมวดวชิาเฉพาะ           5           30 

    รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่           5           30 

  (2)   รายละเอยีดของหลกัสตูร 

   หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

   10162   ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

   11006   ภาษาจนีเพือ่การพาณชิย ์  

   11007   ภาษาจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

   11008   ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรมการบรกิาร 

   11009   ภาษาและวัฒนธรรมจนี   

 

แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญา หรอืปรญิญาตรชีัน้ใดชัน้หนึง่ 

หรอืเทยีบเทา่ หรอืสงูกวา่ 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10162 

11006 

11008 

ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

ภาษาจนีเพือ่การพาณชิย ์ 

ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม 

การบรกิาร   

1 ตน้   

 ปลาย 11007 

11009 

ภาษาจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว  

ภาษาและวัฒนธรรม 

 ปลาย 10162 

11007 

11009 

 

ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

ภาษาจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว  

ภาษาและวัฒนธรรม 

2 ตน้   2 ตน้ 11006 

11008 

ภาษาจนีเพือ่การพาณชิย ์ 

ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม 

การบรกิาร     

 

 

 

 

หมายเหต ุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจาก

  เอกสารประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 

 

 

111 
 
โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญา หรอืปรญิญาตรชีัน้ใดชัน้หนึง่ 

หรอืเทยีบเทา่ หรอืสงูกวา่ 

 

   (1)  โครงสรา้งของหลกัสูตร    ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

    หมวดวชิาเฉพาะ           5           30 

    รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่           5           30 

  (2)   รายละเอยีดของหลกัสตูร 

   หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

   10162   ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

   11006   ภาษาจนีเพือ่การพาณชิย ์  

   11007   ภาษาจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

   11008   ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรมการบรกิาร 

   11009   ภาษาและวัฒนธรรมจนี   

 

แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญา หรอืปรญิญาตรชีัน้ใดชัน้หนึง่ 

หรอืเทยีบเทา่ หรอืสงูกวา่ 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10162 

11006 

11008 

ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

ภาษาจนีเพือ่การพาณชิย ์ 

ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม 

การบรกิาร   

1 ตน้   

 ปลาย 11007 

11009 

ภาษาจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว  

ภาษาและวัฒนธรรม 

 ปลาย 10162 

11007 

11009 

 

ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

ภาษาจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว  

ภาษาและวัฒนธรรม 

2 ตน้   2 ตน้ 11006 

11008 

ภาษาจนีเพือ่การพาณชิย ์ 

ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม 

การบรกิาร     

 

 

 

 

หมายเหต ุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจาก

  เอกสารประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 

 

 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตํ่ากว่าระดับปริญญาตร ี

http://www.stou.ac.th/main/curriculums.html



รายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาภาษาเขมร

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาเขมร
Certificate Program in Khmer Language

113 
 

หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาภาษาเขมร  

Certificate Program in Khmer Language 
 

ชือ่ประกาศนยีบตัร 

 ชือ่เต็ม    ประกาศนยีบตัรวชิาภาษาเขมร 

 อกัษรย่อ   ป.ข. 

 ชือ่เต็มภาษาองักฤษ  Certificate in Khmer Language 

 อกัษรย่อภาษาองักฤษ  Cert. in Khmer Lang. 

 
  

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1. ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และประกอบอาชพีมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี หลงัส าเร็จการศกึษา นับถงึวนัเปิดภาคการศกึษา หรอื 

2. ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง โดยมอีายไุมต่ า่กวา่ 25 ปีบรบิรูณ์ นับถงึวนัเปิดภาคการศกึษา หรอื 

3. ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และการผา่นการอบรมหลกัสตูรระดบัประกาศนียบตัรทีส่ภามหาวทิยาลยันัน้ๆ รับรอง หรอื 

4. ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ   

รับรอง หรอื 

5. ส าเร็จการศกึษาระดับอนุปรญิญา หรอืปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึ่ง หรอืเทยีบเท่าจากสถาบันอุดมศกึษา     

ทีส่ภามหาวทิยาลยันัน้ๆ รับรอง 

 

โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

 ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญา หรอืปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึ่ง 

หรอืเทยีบเทา่  

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

 ก.  หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6 

 ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 4 24 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 5 30   

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจาก

  เอกสารประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 
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 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 4 ชุดวชิา (24 หนว่ยกติ) 

   วชิาแกน 1 ชุดวชิา 

   11010 พืน้ฐานสงัคมและวัฒนธรรมเขมร 

   วชิาเฉพาะดา้น 3 ชุดวชิา 

   11011 การอา่นและการเขยีนภาษาเขมร 

   11012 ภาษาเขมรเชงิธรุกจิ 

   11013 ภาษาเขมรเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

 

แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 
 

 ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเท่า หรอื ม.6 หรอืเทยีบเท่า หรอือนุปรญิญา หรอืปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึ่ง 

หรอืเทยีบเทา่ 
 

ปี 

ที ่ ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่ ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 

 
 
 
 
 
 
 

ตน้ 10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

11010 พืน้ฐานสังคมและ 

 วัฒนธรรมเขมร 

1 

 
 
 
 
 
 
 

ตน้  

ปลาย 

 
 

11011 การอา่นและการเขยีนภาษาเขมร 

11012 ภาษาเขมรเชงิธุรกจิ 

11013 ภาษาเขมรเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

ปลาย 

 

10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

11012 ภาษาเขมรเชงิธุรกจิ 

11013 ภาษาเขมรเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

2 

 

ตน้  2 

 
 

ตน้ 11010 พืน้ฐานสังคมและ 

 วัฒนธรรมเขมร 

11011 การอา่นและการเขยีนภาษาเขมร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตํ่ากว่าระดับปริญญาตร ี
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รายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาภาษาไทย

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย
Certificate Program in Thai
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หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาภาษาไทย 
Certificate Program in Thai

ชือ่ประกาศนยีบตัร 

  ชือ่เต็ม  ประกาศนียบัตรวชิาภาษาไทย 

  อักษรย่อ ป. วชิาภาษาไทย 

  ชือ่เต็มภาษาอังกฤษ Certificate in Thai 

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Cert. in Thai 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

  1. ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และประกอบอาชพีมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี หลงัส าเร็จการศกึษา นับถงึวนัเปิดภาคการศกึษา หรอื 

  2. ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง โดยมอีายไุมต่ า่กวา่ 25 ปีบรบิรูณ์ นับถงึวนัเปิดภาคการศกึษา หรอื 

  3. ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และผา่นการอบรมหลกัสตูรระดับประกาศนยีบัตรทีส่ภามหาวทิยาลยันัน้ๆ รับรอง หรอื 

  4. ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร 

รับรอง หรอื 

  5. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) หรือเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรอื 

  6. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง 

(ปวส.) หรอืเทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ จากสถาบนัอดุมศกึษา

ทีส่ภามหาวทิยาลยันัน้ๆ รับรอง 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

 ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ ปวท.  

หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวส. หรอืเทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ 

 
(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร    ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

    หมวดวชิาเฉพาะ 5  30 

    รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 5  30 

  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

    หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

    10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  

    10202 การอา่นภาษาไทย 

    12306 วรรณคดไีทย 

    12410 ลกัษณะภาษาไทย 

 12411 ภาษาถิน่และวรรณกรรมทอ้งถิน่ไทย 

 

แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเท่า หรอื ปวช. หรอืเทยีบเท่า หรอื ปวท. 

หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวส. หรอืเทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ 

 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 12306 วรรณคดไีทย 1 ตน้   

  12410 ลักษณะภาษาไทย     

  12411 ภาษาถิน่และวรรณกรรม     

   ทอ้งถิน่ไทย     

 ปลาย 10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  ปลาย 10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  10202 การอา่นภาษาไทย   10202 การอา่นภาษาไทย 

2 ตน้   2 ตน้ 12306 วรรณคดไีทย 

      12410 ลักษณะภาษาไทย 

      12411 ภาษาถิน่และวรรณกรรม 

       ทอ้งถิน่ไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจาก

เอกสารประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตํ่ากว่าระดับปริญญาตร ี
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รายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)



หลักสูตรการศึกษา124
หล

ักส
ูตร

ปร
ะก

าศ
นีย

บัต
ร 

วิช
าส

ังค
มแ

ละ
วัฒ

นธ
รร

มไ
ทย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย
Certificate Program in Thai Social and Cultural Studies

119 
 

หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาสงัคมและวฒันธรรมไทย 
Certificate Program in Thai Social and Cultural Studies

ชือ่ประกาศนยีบตัร 

  ชือ่เต็ม  ประกาศนียบัตรวชิาสงัคมและวัฒนธรรมไทย 

  อักษรย่อ ป. วชิาสงัคมและวัฒนธรรมไทย 

  ชือ่เต็มภาษาอังกฤษ Certificate in Thai Social and Cultural Studies 

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Cert. in Thai Social and Cultural Studies 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

  1. ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และประกอบอาชพีมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี หลงัส าเร็จการศกึษา นับถงึวนัเปิดภาคการศกึษา หรอื 

  2. ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง โดยมอีายไุมต่ า่กวา่ 25 ปีบรบิรูณ์ นับถงึวนัเปิดภาคการศกึษา หรอื 

  3. ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และผา่นการอบรมหลกัสตูรระดับประกาศนยีบัตรทีส่ภามหาวทิยาลยันัน้ๆ รับรอง หรอื 

  4. ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร 

รับรอง หรอื 

  5. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) หรือเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรอื 

  6. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง 

(ปวส.) หรอืเทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ จากสถาบนัอดุมศกึษา

ทีส่ภามหาวทิยาลยันัน้ๆ รับรอง 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

 ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ ปวท.  

หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวส. หรอืเทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ 

 
(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร    ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

    หมวดวชิาเฉพาะ 5  30 

    รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 5  30 

  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

    หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

    10152 ไทยกับสงัคมโลก 

    11111 สงัคมและวัฒนธรรมไทย  

    12310 วถิไีทย 

    12311 โลกทศัน์ไทย 

 12406 ไทยกับการปรับประเทศใหท้นัสมัย 

 

แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวท. 

หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวส. หรอืเทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ 

 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10152 ไทยกับสังคมโลก 1 ตน้   

  11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย     

 ปลาย 12310 วถิไีทย  ปลาย 12310 วถิไีทย 

  12311 โลกทัศนไ์ทย   12311 โลกทัศนไ์ทย 

  12406 ไทยกับการปรับประเทศ   12406 ไทยกับการปรับประเทศ 

   ใหท้ันสมัย    ใหท้ันสมัย 

2 ตน้   2 ตน้ 10152 ไทยกับสังคมโลก 

      11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจาก

เอกสารประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 

 



หลักสูตรการศึกษา126

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
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แนวทางการเปิดสอนชุดวชิาในแตล่ะภาคการศกึษา 
 

รหสัชุดวชิา รายชือ่ชุดวชิา 
ภาค 

ตน้ 

ภาค 

ปลาย 

ภาค 

 พเิศษ 

10103 ทักษะชวีติ    

10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร    

10121 อารยธรรมมนุษย ์    

10131 สังคมมนุษย ์    

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ    

10151 ไทยศกึษา    

10152 ไทยกับสังคมโลก    

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร    

10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร    

10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร    

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน    

10171 การใชภ้าษาอังกฤษ    

10172 การอ่านภาษาอังกฤษ    

10173 การเขยีนภาษาอังกฤษ    

10201 ประวัตศิาสตรไ์ทย    

10202 การอ่านภาษาไทย    

11006 ภาษาจนีเพือ่การพาณิชย ์    

11007 ภาษาจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว    

11008 ภาษาจนีเพือ่อุตสาหกรรมการบรกิาร    

11009 ภาษาและวัฒนธรรมจนี      

11010 พืน้ฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร    

11011 การอ่านและการเขยีนภาษาเขมร    

11012 ภาษาเขมรเชงิธุรกจิ    

11013 ภาษาเขมรเพือ่การทอ่งเทีย่ว    

11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย    

11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ    

11302 ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว    

11303 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานโรงแรม    

11304 ภาษาอังกฤษส าหรับเจา้หนา้ทีส่ านักงาน    

11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผูใ้ชค้อมพวิเตอร*์    

11305 ภาษาอังกฤษส าหรับผูใ้ชเ้ทคโนโลยดีจิทิัล    

11306 ภาษาอังกฤษส าหรับบคุลากรสาธารณสขุ    

11307 ภาษาอังกฤษส าหรับชา่ง    

11308 ภาษาอังกฤษเพือ่การเกษตร    

11311 ภาษาอังกฤษส าหรับครสูอนภาษา    

11312 ภาษาอังกฤษส าหรับงานอาชพีในประชาคมอาเซยีน    
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รหสัชุดวชิา รายชือ่ชุดวชิา 
ภาค 

ตน้ 

ภาค 

ปลาย 

ภาค 

 พเิศษ 

11313 ภาษาอังกฤษเพือ่งานสารสนเทศ    

12303 สังคมไทย    

12305 ศลิปะกับสังคมไทย    

12306 วรรณคดไีทย    

12310 วถิไีทย    

12311 โลกทัศน์ไทย    

12312 ประวัตศิาสตรก์ารเมอืงและเศรษฐกจิไทย    

12313 ทอ้งถิน่ไทย    

12402 วัฒนธรรมกับการทอ่งเทีย่ว    

12406 ไทยกับการปรับประเทศใหท้ันสมัย    

12407 แนวคดิไทย    

12409 ประสบการณ์ไทยคดศีกึษา    

12410 ลักษณะไทย    

12411 ภาษาถิน่และวรรณกรรมทอ้งถิน่ไทย    

13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้    

13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ    

13203 การวจัิยและการปฎบัิตงิานสารสนเทศองิหลักฐานเชงิประจักษ์    

13311 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ      

13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ    

13313 การบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ    

13314 การจัดการองคก์ารสารสนเทศ    

13315 การสงวนรักษาสารสนเทศดจิทิัล    

13321 การสือ่สารธุรกจิในยคุดจิทิัล       

13401 ประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์    

13411 การจัดการสารสนเทศลักษณะพเิศษ      

13412 แหลง่สารสนเทศทางสังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์ 

และวทิยาศาสตร ์

   

13413 เทคโนโลยดีจิทิัลและวทิยาการขอ้มลู    

13416 พันธกจิสัมพันธก์ับชมุชนในงานสารสนเทศ    

13421 การจัดการงานส านักงาน     

13423 ระบบสารสนเทศส านักงาน    

14111 ทักษะการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษดว้ยตนเอง    

14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร    

14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1    

14214 การเขยีนภาษาอังกฤษ 1    

14215 ภาษาศาสตรภ์าษาอังกฤษเบือ้งตน้    

14216 การสือ่สารระหว่างวัฒนธรรม    

14217 การอ่านรอ้ยแกว้ภาษาอังกฤษ    
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รหสัชุดวชิา รายชือ่ชุดวชิา 
ภาค 

ตน้ 

ภาค 

ปลาย 

ภาค 

 พเิศษ 

14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2    

14318 หลักการแปล    

14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ    

14320 การออกเสยีงภาษาอังกฤษ    

14321 วรรณคดเีบือ้งตน้    

14421 การเขยีนภาษาอังกฤษ 2    

14422 การน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอยา่งมปีระสทิธผิล    

14423 ประสบการณ์วชิาชพีภาษาอังกฤษ    

14424 วรรณคดโีลก    

20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้    

26403 แหลง่วทิยาการชมุชนเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ    

26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ    

27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา    

32210 องคก์ารและการจัดการและการจัดการเชงิกลยทุธ ์    

32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว      

32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร    

32452 กลยทุธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้       

41401 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย    

 

หมายเหต ุ ขอ้มลูการเปิดสอนชดุวชิาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสารประชาสมัพันธ/์

เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 

  *  เป็นชดุวชิาในหลักสตูรประกาศนยีบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชพี (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
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รายละเอียดของชุดวิชา
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รายละเอยีดของชุดวชิา 
 

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ  

 2. เพือ่ใหม้ทีักษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนินชวีติในสังคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ี

การใชเ้หตผุล การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาต่อรอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และ

ความเครยีด ความเขา้ใจตนเอง คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในดา้นการเมือง เศรษฐกจิ  

  และสงัคม 

2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

  3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

ค าอธบิายชุดวชิา  

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกที่มนุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้น

การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพื่อใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบ

สงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ การรวมตัวเป็นชมุชนและสังคม การกระจายและการตัง้  

ถิน่ฐานของมนุษย ์องคป์ระกอบของสังคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสังคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิ

และสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ กฎเกณฑ ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ทีม่อีทิธพิลตอ่ความคดิและความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

  4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑแ์ละพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ธรรมชาตวิทิยาที่เกีย่วขอ้งกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่ายกายมนุษย์ มนุษย์กับสิง่แวดลอ้ม สุขภาพ

อนามัยและโภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวัฒนธรรม 

2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

   ความรูเ้กีย่วกับความเป็นไทยในดา้นประวัตศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วัฒนธรรม

ศาสนาและพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวัฒนธรรม 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ ์และการเปลีย่นแปลง

ทางเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพื่อใหน้ าความรูไ้ปคดิ วเิคราะหปั์ญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ในมติติ่างๆ ทัง้ทาง

การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสงัคมโลก ทีส่ง่ผลกระทบ

ต่อประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน ์  

ซึง่สง่ผลใหเ้กดิความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุอง

ปัญหาและผลกระทบต่อภาพรวมของสังคมไทยและตัวบุคคลในมิตติ่างๆ ทัง้ทางการเมือง เศรษฐกจิ 

สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทักษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยค า ประโยค ส านวน โวหาร 

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อสือ่สารใหม้ีประสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์    

การใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติ การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Chinese for Communication  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้รื่องระบบเสยีงภาษาจนีกลาง สัทอักษรภาษาจีนกลางระบบฮั่นอีว่พ์ินอนิ 

(Hànyǔ Pīnyīn) สามารถใชแ้ละอา่นออกเสยีงได ้

 2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้รือ่งตัวอักษรจนีทีเ่ป็นหรือประกอบกันเป็นค าศัพทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและ

หลกัภาษาจนีทีใ่ชส้ือ่สารกันทั่วไป รวมทัง้ฝึกหัดการเขยีนตวัอักษรจนี 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาจนีในการสือ่สารทั่วไปในชวีติประจ าวัน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาจีนกลาง การถอดเสยีงอ่านดว้ยสัทอักษรภาษาจนีกลางระบบฮั่นอีว่ ์พินอนิ

(Hànyǔ Pīnyīn) ค าศัพท์พื้นฐานและบทสนทนาที่ใชส้ือ่สารกันทั่วไปในชวีติประจ าวัน โครงสรา้งทาง

ไวยากรณ์ และเรยีนรูฝึ้กเขยีนตัวอักษรจนีประมาณ 550 ตวั 

10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Khmer for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระบบเสยีง ตัวอักษร โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐานภาษาเขมร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาเขมรระดับพืน้ฐานสือ่สารในชวีติประจ าวัน 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับค าศพัทภ์าษาเขมรทีใ่ชใ้นภาษาไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอักษรภาษาเขมร ทัง้อักษรเชลยีง และอักษรมูล ค าศัพท์

พืน้ฐานในชวีติประจ าวัน โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และ

การเขยีนเพือ่การสือ่สารในระดับพืน้ฐาน ค าศพัทภ์าษาเขมรในภาษาไทย 
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10164  สงัคมและวฒันธรรมอาเ ยีน  (6 หนว่ยกติ)

 Society and Culture in the ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

1.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจจุดประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

3.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

4.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภูมิหลังและประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชกิอาเซียน การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิก       

สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชกิในอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธ์

ของอาเซยีนทีม่ตีอ่ภมูภิาคตา่งๆ ในโลก 

10171 การใชภ้าษาองักฤษ (6 หนว่ยกติ) 

 Interaction: Effective Communication in English 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายและเลอืกใช ้ศัพท ์โครงสรา้ง และส านวนภาษาอังกฤษทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการฝึกทักษะ

  การฟัง พูด อา่นและเขยีนทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวันและประกอบกจิการงาน 

 2. แยกแยะและเลอืกใชก้ลวธิกีารใชภ้าษาอังกฤษทีเ่หมาะสมเพื่อการตดิต่อสือ่สารในสถานการณ์

ตา่งๆ 

 3. ระบุและยกตัวอย่างปัญหาบางประการในการตดิต่อสือ่สารอันเนื่องมาจากความแตกต่าง

  ทางดา้นภาษาและวัฒนธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขยีนภาษาอังกฤษ เพื่อใชใ้นการตดิต่อสือ่สารในชวีติประจ าวันและ 

ในการประกอบกจิการงาน เชน่ การทักทาย การเชือ้เชญิ การแสดงความเสยีใจ การแสดงความยนิด ีและ

การประชมุแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็น ศกึษาวธิแีสดงออกของเจา้ของภาษา และปัญหาในการใชภ้าษาอังกฤษ

เพือ่การแสดงออกของคนไทย 

10172 การอา่นภาษาองักฤษ (6 หนว่ยกติ) 

 English Reading   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ศกึษาและฝึกใชก้ลวธิกีารอา่นภาษาองักฤษเพือ่วัตถปุระสงคต์า่งๆ 

 2. เพื่อเพิ่มพูนความรูโ้ครงสรา้ง ศัพท์ และส านวนภาษาอังกฤษจากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กลวธิีในการอ่าน การฝึกทักษะการอ่าน การเพิ่มพูนความรูเ้รื่องโครงสรา้ง ศัพท ์และส านวน

ภาษาอังกฤษ โดยใชข้อ้เขียนทางดา้นมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และสิง่ที่พบเห็นใน

ชวีติประจ าวนั เชน่ ป้ายประกาศ หนังสอืพมิพ ์และบทความโฆษณา 
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10173 การเขยีนภาษาองักฤษ (6 หนว่ยกติ) 

 English Writing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  

 2. เพือ่ฝึกและเพิม่พูนทักษะในการเขยีนภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาแนวทางและกลวธิใีนการเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร พรอ้มทัง้ฝึกทักษะการเขยีน

ภาษาองักฤษ ในระดบัค าวล ีประโยค ยอ่หนา้ และความเรยีงสัน้ๆ  

10201 ประวตัศิาสตรไ์ทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai History 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพื่อใหเ้ขา้ใจความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับวธิกีารทางประวัตศิาสตร ์รวมทัง้หลักฐานในประวัตศิาสตร์

   ไทย 

 2. เพื่อใหเ้ขา้ใจชุดค าอธิบายต่าง ๆ เกี่ยวกับจุดเริ่มตน้ของคนไทยในประวัติศาสตร์ และ 

   การก่อตัวเป็นสังคม รัฐ อาณาจักร และรัฐสมัยใหม่ รวมทัง้สภาพการเมอืงเศรษฐกจิ สังคม 

   และวฒันธรรมในแตล่ะสมัย 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักสภาพการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมในปัจจบุนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วธิกีารทางประวัตศิาสตร ์ลักษณะหลักฐานและการใชห้ลักฐานในการศกึษาประวัตศิาสตรไ์ทย 

พัฒนาการการเขยีนประวัตศิาสตรน์พินธไ์ทย จุดเริม่ตน้ของคนไทยในประวัตศิาสตร ์การกอ่ตัวของชมุชน

ในดนิแดนประเทศไทย พัฒนาการทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรมในสมัยสโุขทัย อยุธยา 

ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตอนตน้ การเผชิญอิทธิพลตะวันตกและการปรับประเทศใหท้ันสมัย การ

เปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 สภาพการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมร่วมสมัย 

10202 การอา่นภาษาไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Reading 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถจับประเด็นและใจความส าคัญของงานเขยีนประเภทตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหรู้ล้กัษณะภาษาเขยีนทีเ่หมาะสมกับงานเขยีนประเภทตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจลกัษณะการใชภ้าษาของงานเขยีนแตล่ะประเภท 

 4. เพือ่ใหแ้ยกขอ้เท็จจรงิและความคดิเห็นในงานเขยีนประเภทตา่งๆ 

 5. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูจ้ากการอา่นประเภทตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กี่ยวกับการอ่าน ลักษณะงานเขียนแต่ละประเภท วธิีอ่านงานเขียนแต่ละประเภท 

ลักษณะทั่วไปและลักษณะทีด่ขีองภาษาเขยีน ศกึษาและฝึกทักษะ การอา่นงานเขยีนประเภทต่างๆ การ

แยกขอ้เท็จจรงิและความคดิเห็นในงานเขยีน การวเิคราะห ์และสงัเคราะหค์วามรูจ้ากการอา่น 
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11006 ภาษาจนีเพือ่การพาณชิย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Chinese for Commerce 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัค าศพัท ์ส านวน และบทสนทนาทีใ่ชส้ือ่สารกนัทั่วไปทางการพาณิชย ์

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับตัวอักษรจีนเพิ่มอีกประมาณ 500 ตัว ที่เป็นค าศัพท์ทั่วไปหรือ

  ประกอบกับตัวอักษรจีนอืน่ทีใ่ชส้ือ่สารกันทางการพาณิชย์ และสามารถเขยีนตัวอักษรจีน

  เหลา่นัน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาจนีในการสือ่สารทั่วไปทางการพาณชิย ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ค าศัพท์พื้นฐานและบทสนทนาที่ใชส้ือ่สารทั่วไปทางการพาณิชย์โครงสรา้งทางไวยากรณ์  

การเรยีนรูฝึ้กฝนโครงสรา้งบทสนทนาและฝึกเขยีนตัวอักษรจนีประมาณ 500 ตวั 

11007 ภาษาจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว (6 หนว่ยกติ) 

 Chinese for Tourism 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเรือ่งศพัทแ์ละส านวนภาษาจนีทีใ่ชใ้นการทอ่งเทีย่ว 

 2. เพือ่ใหส้ามารถสือ่สารดว้ยภาษาจนีในฐานะนักทอ่งเทีย่วและมัคคเุทศกไ์ด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศัพทแ์ละส านวนภาษาจนีทีใ่ชใ้นการท่องเทีย่ว การฝึกทักษะการพูดในสถานทีท่่องเทีย่วหรือ

ในสถานการณ์อืน่ระหวา่งการเดนิทาง 

11008 ภาษาจนีเพือ่อุตสาหกรรมการบรกิาร (6 หนว่ยกติ) 

 Chinese for Service Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเรือ่งศพัทแ์ละส านวนภาษาจนีทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมการบรกิาร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถสือ่สารดว้ยภาษาจนีในอตุสาหกรรมการบรกิารไดเ้หมาะสมกับสถานการณ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศัพทแ์ละส านวนภาษาจนีทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมการบรกิาร การฝึกทักษะการพูดในสถานการณ์

จ าลองของงานบรกิาร 

11009 ภาษาและวฒันธรรมจนี (6 หนว่ยกติ) 

 Chinese Language and Culture 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเรือ่งศพัทแ์ละส านวนภาษาจนีทางวัฒนธรรม 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเรือ่งวัฒนธรรมจนีทีส่ะทอ้นภาพผ่านภาษา 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจโลกทัศนข์องชาวจนีผ่านการเรยีนรูว้ัฒนธรรม 

 4. เพือ่ใหส้ามารถสือ่สารดว้ยภาษาจนีไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกับวัฒนธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศัพท์และส านวนภาษาจีนทางวัฒนธรรม ความรูด้า้นวัฒนธรรมจีนและอทิธิพลต่อความเชือ่ 

คา่นยิม คณุธรรม จรยิธรรม ตลอดจนการด ารงชวีติของชาวจนี 
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11010 พืน้ฐานสงัคมและวฒันธรรมเขมร                                                   (6 หนว่ยกติ) 

 Background of Khmer Society and Culture 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับความเป็นมาและภมูหิลงัทางประวตัศิาสตรข์องอาณาจักรเขมร 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพสงัคม เศรษฐกจิ การปกครอง และวัฒนธรรมเขมร 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสงัคมและวฒันธรรมเขมร อนัน าไปสูค่วามเขา้ใจทีด่ตีอ่กนั 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธข์องราชอาณาจักรกมัพูชากับประชาคมอาเซยีน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความเป็นมาของอาณาจักรเขมรตัง้แต่สมัยก่อนพระนครจนถงึสมัยปัจจุบัน สภาพสังคมเศรษฐกจิ 

การเมอืงการปกครอง ประเพณี วถิชีวีติ ภาษา ศลิปะ วัฒนธรรม ความสมัพันธข์องราชอาณาจักรกัมพูชา

กบัประชาคมอาเซยีน 

11011 การอา่นและการเขยีนภาษาเขมร                                                     (6 หนว่ยกติ) 

 Khmer Reading and Writing 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการอา่นเอกสารภาษาเขมรประเภทตา่งๆ 

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการเขยีนภาษาเขมรในลกัษณะตา่งๆ 

 3.  เพือ่เพิม่พูนความรูเ้รือ่งศพัท ์ส านวน เพือ่ใชใ้นการอา่นและการเขยีนภาษาเขมร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การอา่นบทคัดสรรจากเอกสารประเภทต่างๆ การฝึกเขยีนประโยค การเขยีนย่อหนา้ การเขยีน

เรยีงความลกัษณะตา่งๆ โดยใชศ้พัทแ์ละส านวนไดอ้ย่างเหมาะสม 

11012 ภาษาเขมรเชงิธุรกจิ                                (6 หนว่ยกติ) 

 Khmer for Business  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้สามารถใชศ้พัท ์ส านวนภาษาเขมรในการตดิตอ่เชงิธรุกจิ 

 2. เพือ่เพิม่พูนทกัษะการสือ่สารภาษาเขมรในดา้นธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัธรุกจิในราชอาณาจักรกมัพูชากบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ค าศัพท ์ส านวน ขอ้ความทีใ่ชใ้นธุรกจิ การตดิต่อทางธุรกจิ การแลกเปลีย่นเงนิตรา การตดิต่อ

โรงแรมและธนาคาร สนิคา้น าเขา้และส่งออก ฝึกอ่านและฝึกเขียนภาษาเขมรเชงิธุรกจิ ธุรกจิส าคัญ      

ในราชอาณาจักรกมัพูชากบัประชาคมเศรษฐกจิอาเชยีน 

11013 ภาษาเขมรเพือ่การทอ่งเทีย่ว                                                     (6 หนว่ยกติ) 

 Khmer for Tourism  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้สามารถใชศ้พัท ์ส านวนภาษาเขมรในการทอ่งเทีย่ว 

 2. เพือ่เพิม่พูนทกัษะการสือ่สารภาษาเขมรเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ค าศัพท์ ส านวน  ขอ้ความที่ใชใ้นการท่องเที่ยวและบริการ แหล่งท่องเที่ยวส าคัญใน

ราชอาณาจักรกมัพูชา ความรูเ้กีย่วกบัแหลง่ทอ่งเทีย่วในราชอาณาจักรกมัพูชา 
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11111 สงัคมและวฒันธรรมไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Society and Culture 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหท้ราบพัฒนาการการศกึษาสงัคมและวัฒนธรรมไทย 

 2. เพื่อใหเ้ขา้ใจปัจจัยทางเศรษฐกจิ การเมอืง และสังคมทีม่ผีลต่อการตัง้ถิน่ฐานและวถิชีวีติ

ในเมอืงและชนบทไทย 

  3. เพือ่ใหต้ระหนักถงึความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกลุม่ชาตพัินธุใ์นประเทศไทย  

 4. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรมไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและพัฒนาการการศกึษาสังคมและวัฒนธรรมไทย ระบบความสัมพันธท์างสังคมและ

โครงสรา้งสงัคมไทย ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกลุม่ชาตพัินธุ ์ความสัมพันธร์ะหวา่งเศรษฐกจิ 

การเมอืง สงัคม กบัพัฒนาการของเมอืงและชนบทไทย บรูณาการภาพรวมของสงัคมวัฒนธรรมไทย 

11301 ภาษาองักฤษส าหรบันกัธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 English for Business 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใชโ้ครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษในวงการธรุกจิ  

 2. ใชท้กัษะภาษาอังกฤษทัง้ฟัง พูด อา่น และเขยีน เพือ่การสือ่สารและด าเนนิงานดา้นธรุกจิ 

 3. อธบิายและแลกเปลีย่นขอ้มลูเกีย่วกับประเด็นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท์ และส านวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใชก้ันทั่วไปในวงการธุรกจิ เพื่อประโยชน์ใน  

การตดิตอ่สือ่สารและเพิม่พูนประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว (6 หนว่ยกติ) 

 English for Tourism 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใชโ้ครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษในบรบิททีเ่กีย่วขอ้งกับการทอ่งเทีย่ว 

 2. ใชท้กัษะภาษาองักฤษทัง้ฟัง พูด อา่น และเขยีน เพือ่การสือ่สารและบรกิารดา้นการทอ่งเทีย่ว 

 3. อธบิายขอ้มลูดา้นภมูศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์ขนบธรรมเนยีมประเพณี และศลิปวฒันธรรมไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชใ้นการสือ่สารและบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว

ลกัษณะตา่งๆ การใหข้อ้มลูดา้นภมูศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์ขนบธรรมเนยีมประเพณี และศลิปวฒันธรรมไทย 

11303 ภาษาองักฤษส าหรบัพนกังานโรงแรม (6 หนว่ยกติ) 

 English for Hotel Personnel 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใชโ้ครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นธรุกจิการโรงแรม 

 2. ใชท้กัษะภาษาองักฤษทัง้ฟัง พูด อา่น และเขยีน เพือ่การสือ่สารและบรกิารในธรุกจิการโรงแรม 

 3. อธบิายกระบวนการการปฏบิตังิานและการจัดการในธรุกจิการโรงแรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้ันทั่วไปในธุรกจิโรงแรม ศัพทแ์ละส านวน

เฉพาะที่ใชเ้กีย่วกับงานในแผนกต่างๆ ของโรงแรม ตลอดจนภาษาอังกฤษที่ใชเ้พื่อการตดิต่อสือ่สาร  

เพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพของงาน และเพือ่การพัฒนาตนเองในงานอาชพี 

11304 ภาษาองักฤษส าหรบัเจา้หนา้ทีส่ านกังาน (6 หนว่ยกติ) 

 English for Office Staff 

 วตัถปุระสงค ์

1. ใชโ้ครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษในบรบิทของงานส านักงาน 

2. ใชท้กัษะภาษาองักฤษทัง้ฟัง พูด อา่น และเขยีน เพือ่การสือ่สารและบรกิารดา้นงานส านักงาน 

3. อธบิายกระบวนการการปฏบิตังิานและการจัดการงานส านักงาน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท์ และส านวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใชก้ันทั่วไปในส านักงาน ศัพท์และส านวน

เฉพาะที่ใชเ้กีย่วกับงานในแผนกต่างๆ ตลอดจนภาษาอังกฤษที่ใชเ้พื่อการตดิต่อสือ่สารเพื่อเพิ่มพูน

ประสทิธภิาพของงานในส านักงาน 

11305 ภาษาองักฤษส าหรบัผูใ้ชค้อมพวิเตอร*์ (6 หนว่ยกติ) 

 English for Computer Users 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับโครงสรา้ง ศัพท์ ส านวนภาษาอังกฤษที่ใชใ้นการศกึษา 

หาความรูเ้กีย่วกบัคอมพวิเตอร ์การใชค้อมพวิเตอรแ์ละการด าเนนิธรุกจิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์

 2. เพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพของงานทีท่ า และเพือ่พัฒนาตนเองในงานอาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท์ และส านวนภาษาอังกฤษซึง่ใชใ้นต ารา บทความ ขอ้เขยีนเกีย่วกับคอมพิวเตอร ์

คู่มือการใชค้อมพิวเตอร์ ตลอดจนภาษาอังกฤษที่ใชเ้พื่อติดต่อสื่อสาร เพิ่มพูนประสิทธิภาพของ        

การด าเนนิธรุกจิเกีย่วกับคอมพวิเตอร ์

11305 ภาษาองักฤษส าหรบัผูใ้ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั (6 หนว่ยกติ) 

 English for Users of Digital Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใชโ้ครงสรา้ง ศัพท์ และส านวนภาษาอังกฤษที่ใชใ้นการศกึษาหาความรูเ้กีย่วกับเทคโนโลยี

ดจิทิลั 

 2. ใชท้ักษะภาษาอังกฤษทัง้ฟัง พูด อ่าน และเขยีน เพื่อการสือ่สารและการด าเนนิงานเกีย่วกับ

  เทคโนโลยดีจิทิัล 

 3. อธบิายและแลกเปลีย่นขอ้มูลเกีย่วกับประเด็นต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกับการด าเนินงานเกีย่วกับ

  เทคโนโลยดีจิทิัล 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชเ้พื่อการตดิต่อสือ่สารและเพิ่มพูนประสทิธภิาพ

ของการด าเนนิงานเกีย่วกบัเทคโนโลยดีจิทิลั 

 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาในหลักสตูรประกาศนียบตัรภาษาองักฤษเฉพาะอาชพี (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2557) 

 



หลักสูตรการศึกษา138 133 
 
11306 ภาษาองักฤษส าหรบับุคลากรสาธารณสุข (6 หนว่ยกติ) 

 English for Health Personnel 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใชโ้ครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษในบรบิทของงานสาธารณสขุ 

 2. ใชท้ักษะภาษาอังกฤษทัง้ฟัง พูด อา่น และเขยีน เพือ่การสือ่สารและพัฒนาตนเองเชงิวชิาการ

ดา้นสาธารณสขุ 

 3. อธบิายกระบวนการการปฏบิตังิานดา้นสาธารณสขุ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท์ และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้ันทั่วไปในการสือ่สารและปฏิบัตงิานดา้น

สาธารณสขุ การศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเชงิวชิาการจากแหลง่ตา่งๆ เพือ่พัฒนาตนเองและงานสาธารณสขุ 

11307 ภาษาองักฤษส าหรบัช่าง (6 หนว่ยกติ) 

 English for Technicians 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใชโ้ครงสรา้ง ศพัท ์ส านวน ภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นงานชา่ง  

 2. ใชท้กัษะภาษาอังกฤษทัง้ฟัง พูด อา่น และเขยีน เพือ่การสือ่สารและงานชา่ง 

 3. อธบิายกระบวนการการปฏบิตังิานชา่ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้ันทั่วไปในงานชา่งแขนงต่างๆ โดยเฉพาะ

การอ่านคู่มือ การเขียนเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับงานประจ า ตลอดจนภาษาอังกฤษที่ใชใ้นการสื่อสาร       

เพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพของงานและเพือ่พัฒนาตนเองในงานอาชพี 

11308 ภาษาองักฤษเพือ่การเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Agriculture 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใชโ้ครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการเกษตร  

 2.   ใชท้กัษะภาษาอังกฤษทัง้ฟัง พูด อา่น และเขยีน เพือ่การสือ่สารและด าเนนิงานดา้นเกษตร 

 3.   อธบิายองคป์ระกอบและกระบวนการการปฏบิตังิานดา้นการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้ันทั่วไปในการเกษตร การอา่นขอ้เขยีนหรือ

บทความทางดา้นการเกษตร การเขียน การสนทนา และการแลกเปลี่ยนความรู ้ข่าวสาร ขอ้มูล และ  

ความคดิเห็นเกีย่วกับการเกษตร 

11311 ภาษาองักฤษส าหรบัครูสอนภาษา (6 หนว่ยกติ) 

 English for Language Teachers 

 วตัถปุระสงค ์

 1. วเิคราะหภ์าษาองักฤษและภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 

 2. ประยุกตใ์ชค้วามรูภ้าษาอังกฤษดา้นระบบเสยีง ระบบค า ระบบโครงสรา้งประโยคความหมาย 

  และทฤษฎกีารเรยีนและการสอนภาษาตา่งประเทศ 

 3. วเิคราะหปั์ญหาดา้นการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษในบรบิทการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาตา่งประเทศในประเทศไทย 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะทั่วไปของภาษา ความรูเ้กี่ยวกับภาษาอังกฤษในดา้นระบบเสียง ระบบค า ระบบ

โครงสรา้งประโยค ความหมาย ตลอดจนทฤษฎีการเรยีนและการสอนภาษาต่างประเทศ ความแตกต่าง

บางประการระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยและ 

แนวทางแกไ้ข 

11312 ภาษาองักฤษส าหรบังานอาชพีในประชาคมอาเ ยีน (6 หนว่ยกติ) 

 English for Professions in ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใชโ้ครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นอาชพีตา่งๆ ในประชาคมอาเซยีน 

 2. ใชภ้าษาองักฤษในการสือ่สารในงานอาชพีในประชาคมอาเซยีน 

 3. ประยุกตใ์ชภ้าษาอังกฤษในการศกึษาหาความรูแ้ละแลกเปลีย่นทางวัฒนธรรมในระหว่าง

  ประชาคมอาเซยีน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

โครงสรา้ง ศัพท์ ส านวนภาษาอังกฤษที่ใชใ้นงานอาชีพต่างๆ การศึกษาท าความเขา้ใจ

วัฒนธรรมของชาตสิมาชกิในประชาคมอาเซียน ขอ้มูลเกีย่วกับการท างานการอ่านและฟังข่าว สารคด ี

บทความ สือ่อเิล็กทรอนกิส ์การสือ่สารในงานอาชพีทีต่อ้งท างานร่วมกับชาวตา่งชาต ิ

11313 ภาษาองักฤษเพือ่งานสารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 English for Information Work 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใชโ้ครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษในบรบิทของงานสารสนเทศ 

 2. ใชท้กัษะภาษาองักฤษทัง้ฟัง พูด อา่น และเขยีนในงานสารสนเทศ   

 ค าอธบิายชุดวชิา 

โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นงานสารสนเทศ ทักษะการฟัง พูด อ่านและ

เขยีนในงานสารสนเทศ 

12303 สงัคมไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจเรือ่งแนวคดิเกีย่วกบัสงัคมไทย 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งสงัคมไทย การเปลีย่นแปลงทางประชากรและการ

  เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีและผลกระทบตา่งๆ ทีต่ามมา 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจปรากฏการณ์ทางสงัคมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับสังคมไทย ในมติดิา้นต่างๆ ความสัมพันธ์ของคนในสังคม ปรากฏการณ์ทาง

สังคมที่เกิดขึน้ และการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งทางสังคมของสังคมไทย โครงสรา้งประชากร และ

เทคโนโลย ีปฏสิมัพันธข์องคนในสงัคม ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงตอ่สงัคมไทยในดา้นความเหลือ่มล ้า   

ความขดัแยง้ ความเป็นธรรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะทั่วไปของภาษา ความรูเ้กี่ยวกับภาษาอังกฤษในดา้นระบบเสียง ระบบค า ระบบ

โครงสรา้งประโยค ความหมาย ตลอดจนทฤษฎีการเรยีนและการสอนภาษาต่างประเทศ ความแตกต่าง

บางประการระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยและ 

แนวทางแกไ้ข 

11312 ภาษาองักฤษส าหรบังานอาชพีในประชาคมอาเ ยีน (6 หนว่ยกติ) 

 English for Professions in ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใชโ้ครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นอาชพีตา่งๆ ในประชาคมอาเซยีน 

 2. ใชภ้าษาองักฤษในการสือ่สารในงานอาชพีในประชาคมอาเซยีน 

 3. ประยุกตใ์ชภ้าษาอังกฤษในการศกึษาหาความรูแ้ละแลกเปลีย่นทางวัฒนธรรมในระหว่าง

  ประชาคมอาเซยีน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

โครงสรา้ง ศัพท์ ส านวนภาษาอังกฤษที่ใชใ้นงานอาชีพต่างๆ การศึกษาท าความเขา้ใจ

วัฒนธรรมของชาตสิมาชกิในประชาคมอาเซียน ขอ้มูลเกีย่วกับการท างานการอ่านและฟังข่าว สารคด ี

บทความ สือ่อเิล็กทรอนกิส ์การสือ่สารในงานอาชพีทีต่อ้งท างานร่วมกับชาวตา่งชาต ิ

11313 ภาษาองักฤษเพือ่งานสารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 English for Information Work 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใชโ้ครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษในบรบิทของงานสารสนเทศ 

 2. ใชท้กัษะภาษาองักฤษทัง้ฟัง พูด อา่น และเขยีนในงานสารสนเทศ   

 ค าอธบิายชุดวชิา 

โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นงานสารสนเทศ ทักษะการฟัง พูด อ่านและ

เขยีนในงานสารสนเทศ 

12303 สงัคมไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจเรือ่งแนวคดิเกีย่วกบัสงัคมไทย 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งสงัคมไทย การเปลีย่นแปลงทางประชากรและการ

  เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีและผลกระทบตา่งๆ ทีต่ามมา 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจปรากฏการณ์ทางสงัคมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับสังคมไทย ในมติดิา้นต่างๆ ความสัมพันธ์ของคนในสังคม ปรากฏการณ์ทาง

สังคมที่เกิดขึน้ และการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งทางสังคมของสังคมไทย โครงสรา้งประชากร และ

เทคโนโลย ีปฏสิมัพันธข์องคนในสงัคม ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงตอ่สงัคมไทยในดา้นความเหลือ่มล ้า   

ความขดัแยง้ ความเป็นธรรม 
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12305 ศลิปะกบัสงัคมไทย (6 หนว่ยกติ) 

 The Arts and Thai Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับความสมัพันธข์องศลิปะกับชวีติของคน  

 2. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับบทบาทหนา้ทีข่องศลิปะในฐานะเป็นองค์ประกอบที่

  ส าคญัในสงัคม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการอนุรักษ์และพัฒนางานศลิปะ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและความส าคัญของศลิปะกับสังคม ศลิปะชัน้สูงและศลิปะชาวบา้นของไทยใน

รูปแบบของสถาปัตยกรรม จติรกรรม ประตมิากรรม เครื่องใชส้อย ภาษาและนาฏดรุยิางค ์ความสัมพันธ์

ของศลิปะกับชวีติและสงัคม ความคดิทีอ่ยู่เบือ้งหลังงานศลิปะ ภูมหิลังและเหตุการณ์ทางประวัตศิาสตร ์

แรงบนัดาลทีผ่ลักดนัใหส้รา้งสรรคใ์นเชงิอนุรักษ์หรอืพัฒนางานศลิปะ 

12306 วรรณคดไีทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Literature 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจลักษณะเนื้อหา รูปแบบ แนวคดิ สุนทรียภาพ และกลวธิีการ

  ประพันธข์องวรรณคดไีทยสมัยตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหรู้จ้ักความคดิ อารมณ์ และจนิตนาการของกวไีทยในแตล่ะสมัย 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจหลักการวจัิกขว์รรณคด ีและแนวการศกึษาวรรณคดไีทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและประเภทของวรรณคดไีทย ลักษณะ และภูมหิลังของวรรณคดไีทย พัฒนาการ

ดา้นรูปแบบ เนื้อหา แนวคดิ สนุทรยีภาพ และกลวธิกีารประพันธข์องกวแีละนักเขยีน ตัง้แต่สมัยสโุขทัย

จนถงึปัจจุบันและวรรณกรรมร่วมสมัย ความรูเ้กีย่วกับวรรณคดทีอ้งถิน่ อทิธพิลวรรณกรรมตา่งประเทศทีม่ี

ตอ่วรรณคดไีทย วรรณคดกีบัศลิปะแขนงอืน่ การวจัิกษ์และการศกึษาวรรณคดไีทย 

12310  วถิไีทย  (6 หนว่ยกติ) 

Thai Living 

วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัวถิไีทยในดา้นตา่งๆ  

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัวถิไีทยในสมัยตา่งๆ  

3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอทิธพิลจากภายนอกทีส่ง่ผลตอ่วถิไีทย 

ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวความคิดเกี่ยวกับวถิีไทยในดา้นชีวติความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่น

พื้นบา้น งานหัตถศิลป์ ที่สะทอ้นจากสังคมไทยตัง้แต่สังคมในสมัยจารีตจนถึงปัจจุบัน อิทธิพลจาก

ภายนอกทัง้จากตะวนัออก และตะวนัตกทีส่ง่ผลตอ่วถิไีทย 
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12311 โลกทศันไ์ทย  (6 หนว่ยกติ) 

Thai World View   

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละแนวทางในการวเิคราะหส์ังคมไทยผ่านโลกทัศน์ ศาสนา ปรัชญา และ

ความเชือ่ 

2. เพื่อใหเ้กิดความตระหนักถึงบทบาทของโลกทัศน์ ศาสนา ปรัชญาและความเชื่อใน

สงัคมไทย 

3. เพื่อใหม้คีวามรูใ้นการอธบิายปรากฏการณ์ทางโลกทัศน์ ศาสนา ปรัชญา และความเชือ่ใน

สงัคมไทยได ้ 

4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูด้า้นศาสนาและปรัชญาไปพัฒนาความคดิ วเิคราะห ์และแกปั้ญหา

ไดอ้ยา่งมวีสิยัทศันแ์ละเหมาะสม 

ค าอธบิายชุดวชิา 

โลกทัศน์ในฐานะกรอบการด าเนินชีวติของผูค้น แนวความคดิและวธิีวทิยาเบื้องตน้ในการ

วเิคราะหส์งัคมไทยผ่านโลกทัศน์ ศาสนา ปรัชญาและความเชือ่ ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การกอ่รูปของโลกทัศน์

ไทย อทิธพิลของศาสนา ปรัชญาและความเชือ่ทีม่ตีอ่รูปแบบวถิปีระชา จารตี ประเพณี ศลีธรรม จรยิธรรม 

จติสาธารณะ และปรากฏการณ์ทางสงัคมทีส่ะทอ้นถงึลักษณะของโลกทศันไ์ทย  

12312 ประวตัศิาสตรก์ารเมอืงและเศรษฐกจิไทย      (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Political and Economic History 

วตัถปุระสงค ์

1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัพัฒนาการทางการเมอืงและเศรษฐกจิไทยในแตล่ะสมัย 

2.  เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการปฏริูปการปกครองของไทย ระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย ์และ 

   ระบอบประชาธปิไตยของไทย 

3.  เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับสภาพเศรษฐกจิแต่ละสมัย ทัง้ดา้นโครงสรา้งของระบบเศรษฐกจิ 

 โครงสรา้งการผลติ โครงสรา้งระบบการคา้ ระบบการถอืครองทีด่นิ ระบบการเงนิ การคลัง 

 ตลอดจนปัญหาของระบบเศรษฐกจิในแตล่ะสมัย 

4.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงและเศรษฐกจิ 

ค าอธบิายชุดวชิา   

 พัฒนาการทางการเมอืงและเศรษฐกจิไทยตัง้แต่สมัยสโุขทัย อยุธยา จนถงึสมัยรัตนโกสนิทร ์

สภาพทางการเมืองและเศรษฐกจิแต่ละสมัย โครงสรา้งของระบบการเมืองและระบบเศรษฐกจิ การ

เปลีย่นแปลงทางการเมอืงและเศรษฐกจิในสมัยตา่งๆ 

12313 ทอ้งถิน่ไทย  (6 หนว่ยกติ) 

Thai Localities  

วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ไทยและวธิกีารศกึษาประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่   

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสงัคมและวฒันธรรมทอ้งถิน่ในภมูภิาคตา่งๆ  

3. เพือ่กอ่ใหเ้กดิความตระหนักรูถ้งึความหลากหลายทางสงัคมและวัฒนธรรมของแตล่ะทอ้งถิน่  

 

 



สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 141
136 

 
12311 โลกทศันไ์ทย  (6 หนว่ยกติ) 

Thai World View   

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละแนวทางในการวเิคราะหส์ังคมไทยผ่านโลกทัศน์ ศาสนา ปรัชญา และ

ความเชือ่ 

2. เพื่อใหเ้กิดความตระหนักถึงบทบาทของโลกทัศน์ ศาสนา ปรัชญาและความเชื่อใน

สงัคมไทย 

3. เพื่อใหม้คีวามรูใ้นการอธบิายปรากฏการณ์ทางโลกทัศน์ ศาสนา ปรัชญา และความเชือ่ใน

สงัคมไทยได ้ 

4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูด้า้นศาสนาและปรัชญาไปพัฒนาความคดิ วเิคราะห ์และแกปั้ญหา

ไดอ้ยา่งมวีสิยัทศันแ์ละเหมาะสม 

ค าอธบิายชุดวชิา 

โลกทัศน์ในฐานะกรอบการด าเนินชีวติของผูค้น แนวความคดิและวธิีวทิยาเบื้องตน้ในการ

วเิคราะหส์งัคมไทยผ่านโลกทัศน์ ศาสนา ปรัชญาและความเชือ่ ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การกอ่รูปของโลกทัศน์

ไทย อทิธพิลของศาสนา ปรัชญาและความเชือ่ทีม่ตีอ่รูปแบบวถิปีระชา จารตี ประเพณี ศลีธรรม จรยิธรรม 

จติสาธารณะ และปรากฏการณ์ทางสงัคมทีส่ะทอ้นถงึลักษณะของโลกทศันไ์ทย  

12312 ประวตัศิาสตรก์ารเมอืงและเศรษฐกจิไทย      (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Political and Economic History 

วตัถปุระสงค ์

1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัพัฒนาการทางการเมอืงและเศรษฐกจิไทยในแตล่ะสมัย 

2.  เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการปฏริูปการปกครองของไทย ระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย ์และ 

   ระบอบประชาธปิไตยของไทย 

3.  เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับสภาพเศรษฐกจิแต่ละสมัย ทัง้ดา้นโครงสรา้งของระบบเศรษฐกจิ 

 โครงสรา้งการผลติ โครงสรา้งระบบการคา้ ระบบการถอืครองทีด่นิ ระบบการเงนิ การคลัง 

 ตลอดจนปัญหาของระบบเศรษฐกจิในแตล่ะสมัย 

4.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงและเศรษฐกจิ 

ค าอธบิายชุดวชิา   

 พัฒนาการทางการเมอืงและเศรษฐกจิไทยตัง้แต่สมัยสโุขทัย อยุธยา จนถงึสมัยรัตนโกสนิทร ์

สภาพทางการเมืองและเศรษฐกจิแต่ละสมัย โครงสรา้งของระบบการเมืองและระบบเศรษฐกจิ การ

เปลีย่นแปลงทางการเมอืงและเศรษฐกจิในสมัยตา่งๆ 

12313 ทอ้งถิน่ไทย  (6 หนว่ยกติ) 

Thai Localities  

วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ไทยและวธิกีารศกึษาประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่   

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสงัคมและวฒันธรรมทอ้งถิน่ในภมูภิาคตา่งๆ  

3. เพือ่กอ่ใหเ้กดิความตระหนักรูถ้งึความหลากหลายทางสงัคมและวัฒนธรรมของแตล่ะทอ้งถิน่  
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ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวความคิด และวิธีการในการศึกษาประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นของไทย 

ความสัมพันธ์ระหว่างทอ้งถิ่นกับวถิีชุมชนไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ การน าความรูเ้กี่ยวกับทอ้งถิ่นไทย          

ไปประยุกตใ์ชใ้นบรบิทตา่งๆ 

12402 วฒันธรรมกบัการทอ่งเทีย่ว (6 หนว่ยกติ) 

 Culture and Tourism 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นการทอ่งเทีย่วเชงิวัฒนธรรม 

 2. เพือ่ใหต้ระหนักถงึความส าคญัของวัฒนธรรมและการทอ่งเทีย่วในสงัคมไทย 

 3. เพื่อใหม้ีทักษะการวเิคราะห์สถานการณ์ และแนวทางแกไ้ขปัญหาเกีย่วกับการท่องเที่ยว

  เชงิวฒันธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของการท่องเที่ยว แนวทางการจัดการทรัพยากรทาง

วัฒนธรรม การพัฒนารูปแบบและกจิกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และการวางแผนการท่องเที่ยว 

เชงิวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน โดยค านึงถงึผลกระทบต่อเศรษฐกจิ วัฒนธรรมและสิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่

รวมถงึบทบาทของภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หลักเบื้องตน้ของ 

การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวลักษณะเฉพาะในรูปแบบต่างๆ และการท่องเที่ยวแนวใหม่ การน าเสนอ

นวตักรรมทางการทอ่งเทีย่วเชงิวัฒนธรรมอย่างสรา้งสรรค ์

12406 ไทยกบัการปรบัประเทศใหท้นัสมยั (6 หนว่ยกติ) 

 Modernization in Thailand 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจปัจจัยกระบวนการเปลีย่นแปลงไปสูค่วามทนัสมัยในสงัคมไทย 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจผลกระทบของกระบวนการเปลีย่นแปลงไปสูค่วามทนัสมัยในสงัคมไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการเปลี่ยนแปลงใหเ้ป็นสมัยใหม่ในประเทศไทยตัง้แต่สมัยพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวโดยพจิารณาจากสภาพพืน้ฐานกอ่นการเปลีย่นแปลง และวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลง

ทีเ่กดิขึน้ทางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม รวมถงึความขัดแยง้ทีเ่กดิขึน้จากสภาพสงัคมทีม่อียู่เดมิและ

ผลกระทบทีต่ามมาจนถงึปัจจบุนั 

12407 แนวคดิไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Mind 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้รยีนรูแ้นวคดิของคนไทยเกีย่วกับสงัคมและวัฒนธรรมไทย 

 2. เพือ่ใหรู้จ้ักวเิคราะหส์ภาพและเหตกุารณ์ทีเ่ป็นเหตแุละผลของแนวคดิเหลา่นัน้ 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิของนักคดิไทยและววิฒันาการของแนวคดิเหลา่นัน้ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิส าคัญๆ ของคนไทยทีเ่กีย่วกับการเมอืง เศรษฐกจิ สังคม และส ิง่แวดลอ้ม ปัจจัยทีเ่ป็นเหตุ

และผลของแนวคดิเหลา่นัน้ ตลอดจนววิัฒนาการของแนวคดิตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบนั 
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12409 ประสบการณ์ไทยคดศีกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Experience in Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถานภาพและการศกึษาไทยคดศีกึษาในแงม่มุตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูจ้ากการศกึษาไปใชใ้นการอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

 3. เพื่อเสริมสรา้งภาวะการเป็นผูน้ า ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการตัดสนิใจ

ตลอดจนคณุธรรมจรยิธรรมของบณัฑติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

สถานภาพและการศกึษาคน้ควา้ทางไทยคดศีกึษา สถาบันทีค่น้ควา้และเผยแพร่ความรูท้าง

ไทยคดีศกึษา การประยุกต์ความรูท้างไทยคดีศกึษาเพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

เทคนคิวธิกีารและปัญหาในการเผยแพร่ไทยคดศีกึษาทางสือ่มวลชน ชวีติไทยในสงัคมโลก กจิกรรมกลุม่

สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และภาวะการเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

12410 ลกัษณะภาษาไทย (6 หนว่ยกติ)   (6 หนว่ยกติ) 

 Characteristic of Thai Language 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจโครงสรา้งและลกัษณะส าคญัของภาษาไทย 

2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจการเปลีย่นแปลงของภาษาไทยและการรับภาษาจากตา่งประเทศมาใชใ้นภาษาไทย 

3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งภาษา สงัคม และวฒันธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะส าคัญของภาษาไทยในเรื่องเสยีง ค า ประโยค และความหมาย หลักการสรา้งค าไทย 

การจ าแนกหมวดค า ความแตกต่างระหว่างเสียงกับรูป ค ายืมในภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ

ภาษาไทย ความสมัพันธร์ะหวา่งภาษา สงัคม และวฒันธรรม 

12411 ภาษาถิน่และวรรณกรรมทอ้งถิน่ไทย (6 หนว่ยกติ)     (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Dialect and Local Literary Works 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความหมายและลักษณะของภาษาถิน่ไทย 

2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความหมาย ลักษณะ ประเภทของวรรณกรรมทอ้งถิน่ไทย 

3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิน่ในแตล่ะภมูภิาค 

4. เพือ่ใหเ้ห็นความสมัพันธร์ะหวา่งภาษากับวรรณกรรมทอ้งถิน่ในสงัคมไทย 

5. เพือ่ใหเ้ห็นคณุคา่และแนวทางอนุรักษ์พัฒนาภาษาถิน่และวรรณกรรมทอ้งถิน่ไทย  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ลักษณะ ประเภทของภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิน่ ภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิน่  

ในแต่ละภูมิภาค ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวรรณกรรมทอ้งถิน่ในสังคมไทย คุณค่าและแนวทาง

อนุรักษ์พัฒนาภาษาถิน่และวรรณกรรมทอ้งถิน่ไทย 
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13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Information Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกับสารสนเทศและระบบสารสนเทศ และพัฒนาการ

  ของสารสนเทศศาสตร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจผูใ้ชส้ารสนเทศ บคุลากร องคก์ารและวชิาชพีสารสนเทศ 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการคน้คนืสารสนเทศและการประยุกตเ์ทคโนโลยดีจิทิัลในงาน

  สารสนเทศ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจจรยิธรรมสารสนเทศและกฎหมายส าคัญในงานสารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศและระบบสารสนเทศ พัฒนาการของสารสนเทศศาสตร์ ผูใ้ช ้

สารสนเทศ บุคลากร องค์การและวชิาชพีสารสนเทศ การคน้คืนสารสนเทศ การประยุกต์เทคโนโลยี

ดจิทิลัในงานสารสนเทศ จรยิธรรมสารสนเทศ กฎหมายส าคัญในงานสารสนเทศ 

13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Communication in Information Work 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเแนวคดิ ทฤษฎี กระบวนการและรูปแบบการสือ่สาร จรยิธรรม

  และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถประยุกตเ์ทคโนโลยดีจิทิัลเพือ่การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีกระบวนการและรูปแบบการสือ่สาร บทบาทของการสือ่สารในงานสารสนเทศ 

การใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สารในงานสารสนเทศ การพัฒนาทกัษะการฟัง การพูด การอา่นและการเขยีน

ในงานสารสนเทศ การใชเ้ทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการสือ่สารในงานสารสนเทศ จริยธรรมและกฎหมาย 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสือ่สาร 

13203 การวจิยัและการปฎบิตังิานสารสนเทศองิหลกัฐานเชงิประจกัษ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Research and Evidence-based Information Practice 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิการวจิัย กระบวนการวจิัย ระเบยีบวธิกีารวจิัย การด าเนนิการ     

  การวจิัย และจรยิธรรมการวจิัย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ หลกัการและกระบวนการปฏบิัตงิานสารสนเทศองิหลกัฐาน

  เชงิประจักษ์ 

 3.   เพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถวเิคราะหก์รณีศกึษาการปฏบิัตงิานสารสนเทศองิการวจัิยและ

     หลกัฐานเชงิประจักษ์ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการวจิัย กระบวนการวจิัย ระเบียบวธิีการวจิัย การออกแบบการวจิัย การเก็บรวบรวม

ขอ้มูล การวเิคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลู สถติเิบือ้งตน้ในการวจิัย การเผยแพร่งานวจิัยและการน างานวจิัย

ไปใช ้แนวคดิ หลักการและกระบวนการปฎบิัตงิานองิหลักฐานเชงิประจักษ์ จรยิธรรมการวจัิยและการใช ้

งานวจัิย กรณีศกึษาการปฎบิตังิานสารสนเทศองิการวจัิยและหลักฐานเชงิประจักษ์ 

13311 การพฒันาและการจดัการทรพัยากรสารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Collection Development and Management   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทรัพยากรสารสนเทศ แหลง่ผลติและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถประยุกตเ์ทคโนโลยีในการพัฒนาและการจัดการทรัพยากร

  สารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศแบบเปิด แหล่งผลติและเผยแพร่

ทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การก าหนดนโยบาย  

การวเิคราะหค์วามตอ้งการของผูใ้ชแ้ละการศกึษาผูใ้ช ้การจัดหา การวเิคราะห ์และการประเมนิทรัพยากร

สารสนเทศ การจัดการงบประมาณ การประยุกต์เทคโนโลยี ความร่วมมือและเครือข่าย จรยิธรรมและ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Information Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ หลกัการและกระบวนการวเิคราะหส์ารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถจัดหมวดหมูแ่ละการท ารายการสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถประยกุตเ์ทคโนโลยใีนการวเิคราะหส์ารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ และกระบวนการวเิคราะหส์ารสนเทศ การจัดหมวดหมู่ การท ารายการ เมตะดาตา 

การท าดรรชนีและสาระสังเขป การควบคุมค าศัพท์ เครื่องมือช่วยวเิคราะห์สารสนเทศ มาตรฐานที่

เกีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหส์ารสนเทศ การประยุกตเ์ทคโนโลยใีนการวเิคราะหส์ารสนเทศ ความร่วมมอืและ

เครอืขา่ยการวเิคราะหส์ารสนเทศ 

13313 การบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Information Services and Dissemination 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเแนวคดิ หลกัการ และการจัดการการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแหลง่และเครือ่งมอืชว่ยคน้ควา้ในการบรกิารสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการจัดการและการประเมนิการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการประยุกตเ์ทคโนโลยดีจิทิลัในการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด หลักการ และการจัดการเกี่ยวกับการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ แหล่งและ

เครือ่งมือช่วยคน้ควา้ รูปแบบและชอ่งทางการบรกิารสารสนเทศ พฤตกิรรมผูใ้ชแ้ละการสง่เสรมิการใช ้

บทบาทและสมรรถนะของผูใ้หบ้ริการ การประเมินการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ การประยุกต์

เทคโนโลยดีจิทิัลในการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ 

13314 การจดัการองคก์ารสารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Management of Information Organizations 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎแีละหลกัการจัดการองคก์ารสมัยใหม่ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจสภาพแวดลอ้มและปัจจัยส าคญัในการจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจคณุภาพ มาตรฐาน และเครอืขา่ยองคก์ารสารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎีและหลักการจัดการองคก์ารสมัยใหม่ กระบวนการจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

สภาพแวดลอ้มและปัจจัยส าคัญในการจัดการองคก์ารสารสนเทศ การจัดโครงสรา้งองคก์าร การวางแผน 

การจัดการทรัพยากร การบรหิาร การประเมนิองคก์ารสารสนเทศ การจัดการคณุภาพและมาตรฐานองคก์าร

สารสนเทศ ความร่วมมอืและเครอืขา่ยองคก์ารสารสนเทศ 

13315 การสงวนรกัษาสารสนเทศดจิทิลั (6 หนว่ยกติ) 

 Digital Preservation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและหลักการสงวนรักษาสารสนเทศดจิทิัล 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจวธิกีารและเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการสงวนรักษาสารสนเทศดจิทิัล 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเมตะดาตาและคลังสารสนเทศดจิทิลั 

 4. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจมาตรฐาน กฎหมาย และประเด็นส าคัญเกีย่วกับการสงวนรักษา

  สารสนเทศดจิทิลั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการสงวนรักษาสารสนเทศดจิทิัล วงจรชวีติของสารสนเทศดจิทิัล วธิกีารและ

เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการสงวนรักษาสารสนเทศดจิทิัล การแปลงสารสนเทศแอนะล็อกใหอ้ยู่ในรูปดจิทิัล  

เมตะดาตา คลังสารสนเทศดจิทิัล มาตรฐานและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ประเด็นส าคัญเกีย่วกับการสงวน

รักษาสารสนเทศดจิทิลั 

13321 การสือ่สารธุรกจิในยคุดจิทิลั      (6 หนว่ยกติ) 

 Business Communication in the Digital Age 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจธรุกจิ การสือ่สารธรุกจิและการตลาดดจิทิัล 

 2. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการใชภ้าษาธรุกจิเพือ่การสือ่สารธรุกจิและการน าเสนอ   

 3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการใชส้ือ่และเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การสือ่สารธรุกจิในยุคดจิทิัล 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับธุรกจิ การสือ่สารธุรกจิ และการตลาดดจิทิัล รูปแบบ เครื่องมอื หลักการ และ

กลยุทธก์ารสือ่สารธรุกจิ ภาษาธุรกจิ และการน าเสนอ การใชส้ือ่และเทคโนโลยดีจิทิัลในการสือ่สารธุรกจิ

ในยคุดจิทิลั 

13401 ประสบการณว์ชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Information Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการประยุกตห์ลักการและทฤษฎทีางสารสนเทศศาสตรส์ูก่ารปฏบิตั ิ

 2. เพือ่พัฒนาความสามารถในการสือ่สาร การวเิคราะห ์และตดัสนิใจในวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์

 3. เพื่อเสริมสรา้งภาวะผูน้ า จิตอาสา จิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและความศรัทธา 

  ในวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางสารสนเทศศาสตร์สู่การปฏิบัติ การใชก้รณีศึกษา

สถานการณ์จ าลอง กลุม่สัมพันธแ์ละการท างานเป็นทมีเพือ่สือ่สาร วเิคราะหแ์ละตัดสนิใจ การเสรมิสรา้ง

ภาวะผูน้ า การพัฒนาตน จติสาธารณะ คณุธรรม จรรยาบรรณและความศรัทธาในวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์

13411 การจดัการสารสนเทศลกัษณะพเิศษ (6 หนว่ยกติ) 

 Special Information Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัสารสนเทศลกัษณะพเิศษ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลักการ การพัฒนา และการจัดการสารสนเทศลักษณะพเิศษ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการจัดระบบ แหลง่ผลติ บรกิาร และเผยแพร่สารสนเทศลักษณะ

พเิศษ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามสามารถประยุกตเ์ทคโนโลยใีนการจัดการสารสนเทศลักษณะพเิศษ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและลักษณะส าคัญของสารสนเทศลักษณะพิเศษ หลักการ การพัฒนาและการจัดการ

สารสนเทศลักษณะพเิศษ การจัดระบบ แหล่งผลติ การบรกิารและเผยแพร่ การอนุรักษ์และสงวนรักษา

สารสนเทศลักษณะพิเศษ การประยุกต์เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศลักษณะพิเศษ กฎหมาย 

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

13412 แหลง่สารสนเทศทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Information Sources in Social Sciences, Humanities and Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและกระบวนการสือ่สารทางวชิาการทางสังคมศาสตร ์

  มนุษยศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทรัพยากรสารสนเทศส าคัญทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตรแ์ละ

  วทิยาศาสตร ์
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3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจแหล่งผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศทางสังคมศาสตร ์     

  มนุษยศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์

 4. เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถประเมินและเลอืกใชส้ารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร ์

และวทิยาศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและกระบวนการสือ่สารทางวชิาการทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวทิยาศาสตร ์

ทรัพยากรสารสนเทศทีส่ าคัญ แหลง่ผลติ เผยแพร่และบรกิารสารสนเทศทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร์

และวทิยาศาสตร ์การประเมนิและเลอืกใชส้ารสนเทศทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์

13413 เทคโนโลยดีจิทิลัและวทิยาการขอ้มูล (6 หนว่ยกติ) 

 Digital Technology and Data Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกับเทคโนโลยดีจิทิลัและวทิยาการขอ้มลู 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการจัดการขอ้มลูดว้ยวทิยาการขอ้มลู 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถประยุกตเ์ทคโนโลยดีจิทิลัและวทิยาการขอ้มลูในงานสารสนเทศ 

 4. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจจรยิธรรม กฎหมาย และประเด็นส าคัญเกีย่วกับเทคโนโลยดีจิทิัล

  และวทิยาการขอ้มลู 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับเทคโนโลยดีจิทิัล วทิยาการขอ้มูล คลังขอ้มูล ขอ้มูลขนาดใหญ่ การท าเหมอืง

ขอ้มูล เครื่องมือที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล การประยุกต์เทคโนโลยีดจิทิัลและวทิยาการขอ้มูลในงาน

สารสนเทศ จริยธรรมและกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง ประเด็นส าคัญเกีย่วกับเทคโนโลยีดจิทิัลและวทิยาการ

ขอ้มลู 

13416 พนัธกจิสมัพนัธก์บัชุมชนในงานสารสนเทศ   (6 หนว่ยกติ) 

 Community Engagement and Information Work 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและหลักการพืน้ฐานของพันธกจิสมัพันธก์บัชมุชน    

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจพันธกจิและบทบาทขององคก์ารสารสนเทศ และนักสารสนเทศ 

  กบัชมุชนและสงัคม    

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจแนวคิดการจัดการสารสนเทศทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  

แหลง่เรยีนรูแ้ละองคก์ารสารสนเทศเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามสามารถบรูณาการงานสารสนเทศกับพันธกจิสมัพันธก์ับชมุชน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการพื้นฐานของพันธกจิสัมพันธก์ับชมุชน การเป็นหุน้สว่นของชมุชน พันธกจิ

และบทบาทขององคก์ารสารสนเทศและนักสารสนเทศกับชมุชนและสงัคม การบรูณาการงานสารสนเทศ

กับพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน กลยุทธ์และแนวปฎิบัตทิี่ดีในการจัดการสารสนเทศทอ้งถิ่น ภูมิปัญญา

ทอ้งถิน่ และแหล่งเรียนรูแ้บบเปิดเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ความร่วมมอืระหว่างหอศลิป์ หอ้งสมุด ศูนย์

การเรยีนรูแ้ละพพิธิภัณฑ ์กรณีศกึษาพันธกจิสมัพันธก์บัชมุชนในงานสารสนเทศ 
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13421 การจดัการงานส านกังาน (6 หนว่ยกติ) 

 Office Work Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกับงานส านักงาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลักการและทฤษฎกีารจัดการงานส านักงาน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถประยุกตเ์ทคโนโลยดีจิทิัลในการจัดการงานส านักงาน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับงานส านักงานและงานเลขานุการ บทบาทหนา้ทีแ่ละสมรรถนะของผูบ้รหิารงาน

ส านักงานและเลขานุการ หลักการและทฤษฎีการจัดการงานส านักงาน การจัดการสภาพแวดลอ้ม

ส านักงาน การจัดการสารสนเทศส านักงานและเอกสารส านักงาน การจัดการการประชุม การสือ่สารใน

งานส านักงาน และการประยุกตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการงานส านักงาน 

13423 ระบบสารสนเทศส านกังาน (6 หนว่ยกติ) 

 Office Information System 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกับระบบสารสนเทศส านักงาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการพัฒนาระบบสารสนเทศส านักงาน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจธรรมาภบิาลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในงาน 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถประยุกตเ์ทคโนโลยเีพือ่การจัดการสารสนเทศส านักงาน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับระบบสารสนเทศส านักงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศส านักงาน แนวทางและ

กรณีศกึษาการพัฒนาระบบสารสนเทศส านักงาน ขอ้ตกลงระดับการใหบ้รกิาร ธรรมาภบิาลในส านักงาน 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การประยุกตเ์ทคโนโลยเีพื่อการจัดการสารสนเทศ

ส านักงาน ประเด็นส าคญัและกรณีศกึษาระบบสารสนเทศส านักงาน   

14111 ทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษดว้ยตนเอง (6 หนว่ยกติ) 

 Self-study Skills for English Language Learning 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานภาษาอังกฤษและทักษะการเขยีนทีจ่ าเป็น 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชส้ือ่อนิเทอรเ์น็ตในการสือ่สารและคน้ควา้หาความรู ้

 3. เพือ่ใหต้ระหนักในบทบาทและความส าคัญของตัวผูเ้รยีนเองในกระบวนการเรยีนการสอน 

 4. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิการเรยีนภาษาอังกฤษดว้ยตนเอง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ืน้ฐานภาษาอังกฤษ ทักษะการเรยีนโดยทั่วไป การจัดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การบรหิาร

เวลา การสรา้งแรงเสรมิและแรงจูงใจใหเ้รียนไดอ้ย่างสม ่าเสมอและมปีระสทิธภิาพ การตรวจสอบและ

ประเมินผลการเรียนรูข้องตนเอง การแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียน การใชผ้ลยอ้นกลับเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการเรียนของตนเอง ทักษะทีจ่ าเป็นในการเรียนโดยใชภ้าษาอังกฤษเป็นสือ่กลาง ทักษะใน   

การใชอ้นิเทอรเ์น็ต และการคน้ควา้หาความรูจ้ากสือ่อนิเทอรเ์น็ตและสือ่ตา่งๆ 
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14212 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English Grammar in Use  

 วตัถปุระสงค ์

 1. แยกแยะองคป์ระกอบและโครงสรา้งของไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 

 2. น าหลักไวยากรณ์ไปประยุกตใ์ชใ้นทักษะการใชภ้าษาอังกฤษตา่งๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชนิดของค า ลักษณะหนา้ทีแ่ละต าแหน่งของค า ประโยค กฎเกณฑ ์

การเรยีงค า การสรา้งประโยคและเชือ่มประโยค โดยมุ่งเนน้การพัฒนาความสามารถในการใชไ้วยากรณ์

เพือ่การฟัง พูด อา่น และเขยีนไดถ้กูตอ้ง 

14213 การอา่นภาษาองักฤษ 1 (6 หนว่ยกติ) 

 English Reading 1 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่เพิม่พูนความรู ้ทกัษะ และฝึกฝนกลวธิทีีจ่ าเป็นในการอา่นบทอา่นภาษาองักฤษ 

 2. เพือ่เพิม่พูนความรูเ้รือ่งโครงสรา้งประโยค ศัพท ์และส านวน จากการอา่นบทอา่นทีม่เีนื้อหา

ดา้นตา่งๆ 

 3. เพื่อแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์การใชก้ลวธิกีารอ่านและโครงสรา้งประโยค ศัพท ์

และส านวนกับเพือ่นร่วมเรยีน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การพัฒนาศัพท์โดยอาศัยบริบท การวิเคราะห์ค า และการใชพ้จนานุกรม กลวิธีการอ่าน      

แบบกวาดสายตาเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ การอ่านแบบขา้มค าเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเกีย่วกับบทอ่าน การอ่าน    

เพือ่จับใจความส าคญั การอา่นเพือ่หารายละเอยีดของบทอา่น ทักษะการอา่นบทอา่นทีม่เีนื้อหาดา้นตา่งๆ 

การแลกเปลีย่นความรู ้และการใชก้ลวธิกีารอา่นและโครงสรา้งประโยค ศพัท ์และส านวนกบัเพือ่นร่วมเรยีน  

14214 การเขยีนภาษาองักฤษ 1 (6 หนว่ยกติ) 

 English Writing 1 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ประยุกตใ์ชค้วามรูจ้ากการอา่นบทอา่นภาษาองักฤษในการเขยีนย่อหนา้ 

 2. ใชศ้ัพท ์โครงสรา้ง และส านวนภาษาอังกฤษที่ถูกตอ้งและเหมาะสมในการเขยีนย่อหนา้

  ภาษาองักฤษในหัวเรือ่งและประเภทตา่งๆ 

 3. ฝึกฝนและเขยีนย่อหนา้ภาษาองักฤษในหัวเรือ่งและประเภทตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์ส านวนภาษาอังกฤษ และการฝึกทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

ตามจดุประสงคแ์ละสถานการณ์ตา่งๆ 

14215 ภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษเบือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to English Linguistics  

 วตัถปุระสงค ์

 1. จดจ าสญัลกัษณ์และแนวคดิทางภาษาศาสตร ์  

 2. วเิคราะหข์อ้มลูทางภาษาโดยใชห้ลกัการทางภาษาศาสตร ์

 3. ประยกุตใ์ชแ้นวคดิทางภาษาศาสตรใ์นการท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษาองักฤษ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้งของค าหรือประโยคในภาษาอังกฤษโดยการวเิคราะห์อย่างเป็นระบบตามแนวทาง

วทิยาศาสตร ์ระบบเสยีงและระบบค า หน่วยค า ความหมายของค า และความหลากหลายของภาษาองักฤษ 

14216 การสือ่สารระหวา่งวฒันธรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Intercultural Communication  

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม รวมทัง้อทิธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อ

  มมุมอง คา่นยิม และการตคีวามของบคุคล 

 2. ประเมนิคณุคา่ของวัฒนธรรมทีห่ลากหลายและความแตกตา่งทางวัฒนธรรม 

 3. ใชภ้าษาอังกฤษในการสือ่สารเกีย่วกับวัฒนธรรมไทยและสือ่สารระหวา่งวัฒนธรรมในฐานะ

  พลเมอืงโลก 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายของภาษา ความส าคัญของภาษาในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของวัฒนธรรม อทิธพิลของ

วัฒนธรรมทีม่ีต่อมุมมอง ความคดิ และค่านิยมของชนชาตติ่างๆ ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของ 

ชนชาตติ่างๆ ในการตดิต่อสือ่สารทีส่อดแทรกเขา้มาในรูปของวัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสือ่สาร 

โดยใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษากลาง การสือ่สารเกีย่วกับวัฒนธรรมไทยใหช้าวตา่งชาตเิขา้ใจ เห็นคณุค่า 

และปฏบิตัตินไดถ้กูตอ้งในสงัคมไทย 

14217 การอา่นรอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ (6 หนว่ยกติ) 

 Reading English Prose 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ระบอุงคป์ระกอบและกลวธิทีีจ่ าเป็นในการอา่นบทรอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ 

 2. ใชศ้พัท ์โครงสรา้ง และส านวนภาษาองักฤษจากการอา่นบทรอ้ยแกว้ทีม่เีนือ้หาในดา้นตา่งๆ 

 3. อภปิรายแลกเปลีย่นความรูเ้กีย่วกับศัพท ์โครงสรา้ง ส านวนภาษาอังกฤษ กลวธิีการอ่าน 

และเนือ้หาของบทรอ้ยแกว้กบัเพือ่นร่วมเรยีน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท์ ส านวนภาษาอังกฤษ องคป์ระกอบ และกลวธิีที่จ าเป็นในอ่านบทรอ้ยแกว้

ภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ เช่น เรื่องยาว เรียงความ บันเทงิคด ีสารคด ีเรื่องสัน้ ป้ายและการประกาศ 

บนัทกึ อตัชวีประวตั ิ

14317 การอา่นภาษาองักฤษ 2 (6 หนว่ยกติ) 

 English Reading 2 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่เรยีนรูก้ลวธิทีีจ่ าเป็นในการอา่นขอ้เขยีน เอกสาร และบทความภาษาองักฤษ ตลอดจน

แนวทางในการหาความหมายจากประโยคย่อหนา้ และวธิกีารเขยีนแบบตา่งๆ 

 2. เพือ่เพิม่พูนความรูเ้รือ่งโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษตา่งๆ 

  3. เพื่อเพิ่มพูนทักษะการอ่านเพื่อเก็บขอ้มูลจากสิง่ที่พบเห็นในชวีติประจ าวัน การอ่านเพื่อ

   ความรูท้ัว่ไป การอา่นเพือ่จดุมุง่หมายทางวชิาการ และการอา่นเพือ่ความบนัเทงิ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กลวธิีในการอ่าน การฝึกทักษะการอ่าน การเพิ่มพูนความรูเ้รื่องโครงสรา้ง ศัพท ์และส านวน

ภาษาอังกฤษ โดยใชข้อ้เขียนทางดา้นมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และสิง่ที่พบเห็นใน

ชวีติประจ าวนั เชน่ ป้ายประกาศ หนังสอืพมิพ ์และบทความโฆษณา 

14318 หลกัการแปล (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Translation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. จดจ าและใชห้ลกัการแปลในการแปลขอ้ความประเภทตา่งๆ ไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

 2. แปลขอ้ความภาษาไทยและขอ้ความภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสละสลวย      

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักและแนวทางการแปล กระบวนการการแปล คุณภาพของงานแปล ปัญหาพื้นฐานของ    

การแปล การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยตัง้แต่ระดับประโยคจนถึงขอ้เขียนประเภทต่างๆ การ

วเิคราะหส์าเหตขุองขอ้ผดิพลาดในการแปลและแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

14319 ทกัษะการแปลภาษาองักฤษ (6 หนว่ยกติ) 

 Translation Skills in English 

 วตัถปุระสงค ์

 1. น าหลักการแปลขอ้ความประเภทต่างๆ มาประยุกต์ใชใ้นการแปลตัวบทภาษาไทยและ

  องักฤษประเภทตา่งๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสละสลวย 

 2. ใชเ้ทคโนโลยใีนการแปลภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 3. วเิคราะห ์วจิารณ์ และปรับปรุงส านวนแปลภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการแปลงานเฉพาะดา้น โครงสรา้งภาษา ค าศัพท์ หลักการอ่านเพื่อความเขา้ใจงาน 

ตน้ฉบบัภาษาองักฤษ การแปลทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีศลิปะ ขา่ว บทความ สารคด ี

14320 การออกเสยีงภาษาองักฤษ (6 หนว่ยกติ) 

 English Pronunciation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายกลไกการก าเนดิของเสยีงพยัญชนะและสระในภาษาองักฤษ 

 2. แยกแยะความแตกตา่งของการออกเสยีงภาษาองักฤษในส าเนยีงตา่งๆ 

  3.  ประยุกตใ์ชค้วามรูเ้กีย่วกับระบบเสยีงในการออกเสยีงค าและประโยคตา่งๆ ในภาษาอังกฤษ

     อยา่งถกูตอ้งและชดัเจน   

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงในภาษาอังกฤษ การฝึกฟังเสยีงและการออกเสยีงพยัญชนะ และเสยีงสระทีเ่กดิจาก

ฐานกรณ์ต่างๆ การเปล่งเสยีงและถอดเสยีงสัทอักษรภาษาอังกฤษ การเนน้เสยีงในระดับค าและระดับ

ประโยค ท านองเสยีงในระดับประโยคและระดับสัมพันธสาร เสยีงในบรบิทต่างๆ ความหลากหลายของ

เสยีงและปัญหาและการแกไ้ขขอ้บกพร่องของคนไทยในดา้นการออกเสยีง 
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14321 วรรณคดเีบือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Literature 

 วตัถปุระสงค ์

1.   ระบุองคป์ระกอบและกลวธิกีารประพันธต์่างๆ ของงานวรรณคดปีระเภทเรือ่งแต่ง กวนีพินธ ์           

และบทละคร 

 2. วเิคราะหต์วับทบนพืน้ฐานความรูเ้กีย่วกับองคป์ระกอบส าคญัของวรรณคดปีระเภทตา่งๆ  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้ดา้นงานวรรณคดพีืน้ฐาน 3 ประเภท ไดแ้ก ่เรือ่งแตง่ กวนีพินธ ์บทละคร การฝึก

การอ่านและการเขียนอย่างวิเคราะห์ และวจิารณ์บนพื้นฐานความรูเ้กี่ยวกับองค์ประกอบส าคัญของ

วรรณคดปีระเภทตา่งๆ 

14421 การเขยีนภาษาองักฤษ 2 (6 หนว่ยกติ) 

 English Writing 2 

 วตัถปุระสงค ์

 1. วเิคราะหอ์งคป์ระกอบส าคัญของการเขยีนย่อหนา้และความเรยีงภาษาองักฤษ 

 2. ประยุกตใ์ชค้วามรูด้า้นศัพท ์โครงสรา้ง และส านวนภาษาอังกฤษจากการเขยีนย่อหนา้และ

  สงัเคราะหแ์หลง่ขอ้มูลรูปแบบตา่งๆ เพือ่ใชใ้นการเขยีนความเรยีงภาษาอังกฤษ 

 3. ฝึกฝนและเขยีนย่อหนา้และความเรยีงภาษาองักฤษ  

 4. วเิคราะหข์อ้ผดิพลาดในงานเขยีนของตนเองและเพือ่นร่วมเรยีน ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขหรอื

เสนอแนะขอ้ปรับปรุงแกไ้ข 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเขยีนภาษาอังกฤษระดับย่อหนา้และความเรียง ทักษะการเขยีนเพื่อจุดประสงคต์่างๆ และ

การวเิคราะหข์อ้ผดิพลาดในการเขยีนภาษาองักฤษของตนเองและการปรับปรุงแกไ้ข 

14422 การน าเสนองานเป็นภาษาองักฤษอยา่งมปีระสทิธผิล (6 หนว่ยกติ) 

 Effective Presentations in English 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ออกแบบการน าเสนองานภาษาองักฤษอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 2. ประยุกตใ์ชค้วามรูด้า้นภาษาพูดและภาษาเขยีน ศัพท ์โครงสรา้ง และส านวนภาษาอังกฤษ

  ในการน าเสนองานภาษาองักฤษ 

 3. พัฒนาเนือ้หาและสือ่ประกอบทีต่อ้งการน าเสนอเป็นภาษาองักฤษ 

 4. ประเมนิความถูกตอ้งและเหมาะสมของศัพท ์โครงสรา้ง และส านวนภาษาอังกฤษในการ

น าเสนองานอย่างสัน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

การฟังเพื่อความเขา้ใจ การสรุปเนื้อหา การเตรยีมเนื้อหาในการน าเสนอประเด็นหรือรายงาน

แบบสัน้ การน าเสนองาน 
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14423 ประสบการณว์ชิาชพีภาษาองักฤษ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in English 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ฝึกฝนและประยุกตใ์ชห้ลักการ ทฤษฎี และทักษะการใชภ้าษาอังกฤษในการมปีฏสิัมพันธ ์

กจิกรรมและสถานการณ์จ าลอง 

 2. แสดงภาวะผูน้ า คณุธรรม จรยิธรรม ในการใชภ้าษาองักฤษเป็นสือ่กลางในการสือ่สาร 

 3. ออกแบบชิน้งาน พัฒนาพลวัตกลุ่ม วเิคราะห์ วจิารณ์และใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุง

  ชิน้งานของตนเองและของเพือ่นร่วมเรยีน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

การประยุกต์ความรูค้วามสามารถและทักษะภาษาอังกฤษดา้นการฟัง การพูด การอ่าน         

การเขยีนและการแปลสูภ่าคปฏบิัต ิความสัมพันธร์ะหวา่งภาษา วัฒนธรรม และสังคม การพัฒนาใหเ้ป็น  

ผูม้ีคุณธรรม จรยิธรรม และภาวะผูน้ า การใชก้รณีศกึษา/สถานการณ์จ าลองเพื่อวเิคราะห์ตัดสนิใจและ    

ฝึกปฏบิตักิจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่ฝึกการใชภ้าษาอังกฤษแบบเขม้ 

14424 วรรณคดโีลก (6 หนว่ยกติ) 

 Global Literature 

 วตัถปุระสงค ์

 1. วเิคราะหว์รรณคดจีากวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย 

 2. อภปิรายเชือ่มโยงประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมทีน่ าเสนอในวรรณคดจีากวัฒนธรรมที่

  หลากหลาย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

การพัฒนาความรูศ้ัพทท์างวรรณคด ีการอ่านและเขยีนวเิคราะหว์รรณคด ีการศกึษาวัฒนธรรม

และสังคมผ่านการอ่านบทกว ีเรือ่งสัน้ และบทละครจากประเทศต่างๆ ทีเ่ขยีนขึน้เป็นภาษาอังกฤษหรือ

แปลเป็นภาษาอังกฤษ 

20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Psychology and Learning Methodology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในหลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีางจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับครู

และบคุลากรทางการศกึษา 

 2. เพื่อใหส้ามารถน าหลักการ แนวคดิ และทฤษฎีทางจติวทิยาไปประยุกต์ใชใ้นการพัฒนา

  ผูเ้รยีนและจัดการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับรูปแบบการเรยีนรู ้

  และการสอนทัง้ในระบบและนอกระบบ 

 4.   เพื่อใหส้ามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาผูเ้รียนและจัดการเรยีนการสอนทัง้ใน

     ระบบและนอกระบบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎี จิตวิทยาพัฒนาการวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผูใ้หญ่ จิตวิทยา

การศกึษากลุ่มปัญญานิยม กลุ่มมนุษยนิยม และกลุ่มพฤตกิรรมนิยม จติวทิยาเพื่อการแนะแนว จติวทิยา

การปรกึษากลุม่ทฤษฎทีีเ่นน้ความคดิและเหตผุล กลุม่ทฤษฎทีีเ่นน้อารมณ์และความรูส้กึ และกลุม่ทฤษฎี
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ทีเ่นน้พฤตกิรรม จติวทิยาบคุลกิภาพ จติวทิยาสงัคม จติวทิยาชมุชน จติวทิยาการเรยีนรูก้ับการศกึษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัย และการน าหลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีางจติวทิยาไปประยุกตใ์ชใ้นการ

จัดการเรยีนรู ้ศาสตร์และศลิป์ในการจัดการศกึษาในระบบและนอกระบบ ทฤษฎีการเรยีนรูแ้ละการสอน

ทัง้ในระบบและนอกระบบ 

26403 แหลง่วทิยาการชุมชนเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Community Resources for Lifelong Learning 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อพัฒนาความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกับลักษณะ และประเภทของแหล่งวทิยาการใน

ชมุชน 

 2. เพื่อพัฒนาความรูแ้ละความสามารถในการวเิคราะห์และส ารวจแหล่งวทิยาการในชุมชน  

การวางแผน และพัฒนาแหล่งวทิยาการในชุมชน การบรหิารและการประสานงานเพื่อใช ้

ประโยชน์จากแหล่งวทิยาการในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรูต้ลอดชวีติ โดยค านึงถงึการ 

มสีว่นร่วมรับผดิชอบของชมุชน 

 3. เพื่อพัฒนาความรูแ้ละความสามารถในการจัดและการใชป้ระโยชน์จากแหล่งวทิยาการ

  ชมุชนประเภทตา่งๆ เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติใหเ้หมาะสมกบัชมุชน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

แหล่งวทิยาการชมุชนในสังคมแห่งการเรียนรูเ้พื่อการศกึษาตลอดชวีติ การศกึษา การส ารวจ

และวเิคราะหแ์หลง่วทิยาการในชมุชน  การบรหิารจัดการแหลง่วทิยาการในชมุชน เครอืขา่ยชมุชนกบัการ

จัดการแหล่งวทิยากรชุมชน ภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยีพื้นบา้นกับการศึกษาตลอดชีวติ แหล่ง

วทิยาการชุมชนกับการศึกษาตลอดชีวติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว ์

สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ 

อทุยานการศกึษากับการศกึษาตลอดชวีติ สถานประกอบการกับการศกึษาตลอดชวีติ ทรัพยากรธรรมชาติ

กบัการศกึษาตลอดชวีติ สภาพปัจจบุนั ปัญหาและแนวโนม้ของแหลง่เรยีนรูก้ับการศกึษาตลอดชวีติ 

26406 การพฒันาและการใชส้ือ่การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Development of Learning Media for Lifelong Learning 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ ความหมาย ประเภทของสื่อ 

การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 2. เพื่อพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับ แนวทางการใชส้ือ่การเรียนรูก้ับกจิกรรมการศกึษา

นอกระบบประเภทการศกึษาขัน้พืน้ฐาน การใชส้ือ่การเรยีนรูก้ับกจิกรรมการศกึษานอกระบบ

ประเภททักษะและการพัฒนาอาชพี การใชส้ือ่การเรียนรูก้ับกจิกรรมการศกึษานอกระบบ

ประเภทการพัฒนาคุณภาพชวีติและการใชส้ือ่การเรียนรูก้ับกจิกรรมการศกึษาตามอัธยาศัย

เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 3. เพื่อพัฒนาความรูค้วามสามารถในการจัดระบบ การออกแบบ การผลติ การประยุกตใ์ช ้และ

  การประเมนิผลเกีย่วกับสือ่การเรียนรูใ้นการจัดกจิกรรมการศกึษานอกระบบและการศกึษา

  ตามอธัยาศยัประเภทตา่งๆ เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิพื้นฐานเกีย่วกับสือ่การเรยีนรูเ้พื่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ววิัฒนาการของสือ่ ประเภทของ

สือ่ การจัดระบบสือ่ การจัดการและการประสานงานการใชส้ือ่ การออกแบบ การผลติ การใชส้ือ่และการ

ประเมนิสือ่ การเรยีนรูเ้พื่อการเรียนรูต้ลอดชวีติ สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความตอ้งการและแนวโนม้ของสือ่

การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

27112 การบรหิารศูนยส์ ือ่การศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Administration of Educational Media Center 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งหลักการและแนวคดิเกีย่วกับองคก์ร และการบรหิารและ

การจัดการองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 2. เพื่อใหม้ีการพัฒนาทักษะในการบริหารบุคลากร งบประมาณ สารสนเทศและเครือข่าย

สือ่สารและโครงสรา้งพืน้ฐาน และสิง่อ านวยความสะดวกอย่างครบวงจร 

 3. เพื่อใหต้ระหนักและเห็นคุณคา่ของการจัดอาคารสถานที ่และจัดการสภาพแวดลอ้มในการ

  ท างานและการใหบ้รกิาร 

 4. เพื่อใหศ้กึษาวจัิยและพัฒนาองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาใหเ้หมาะสมกับบรบิท

  ของสงัคมปัจจบุัน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

  หลักการ และแนวคดิเกีย่วกับองค์กรเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การ

บรหิารและการจัดองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา โดยมุ่งเนน้ใหบ้รหิารอย่างมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลค านงึในดา้นการตลาดเพื่อการผลติและจัดหาสือ่ บรหิารบคุลากร บรหิารงบประมาณ บรหิาร

สารสนเทศและบรหิารเครอืข่ายสือ่สาร รวมถงึการบรหิารอาคารสถานทีแ่ละจัดสภาพแวดลอ้ม เพื่อสรา้ง

บรรยากาศทีด่ใีนการท างานและใหบ้รกิารตลอดจนการบรหิารโครงสรา้งพืน้ฐาน เครือ่งมอื และสิง่อ านวย

ความสะดวก เพื่อการรองรับการใหบ้ริการและมุ่งประเมินและพัฒนาองค์กรดว้ยการวจิัยในองค์กร

เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา อกีทัง้ศกึษารายกรณีองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

32210 องคก์ารและการจดัการ และการจดัการเชงิกลยุทธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Organization and Management and Strategic Management 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32210-1 องคก์ารและการจดัการ (Organization and  Management) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับองคก์าร หลกัการ และวธิกีารจัดการองคก์าร หนา้ทีข่องการจัดการ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าหลักการดงักลา่วมาประยุกตใ์ชก้ับองคก์าร 

 ค าอธบิายรายวชิา 

  ความหมาย รูปแบบ แนวคดิ และทฤษฎตีา่งๆ เกีย่วกบัองคก์าร หลักและวธิกีารจัดองคก์าร การ

ก าหนดอ านาจหนา้ทีใ่นองคก์าร หลักการและหนา้ทีข่องการจัดการ การวางแผน การจัดองคก์าร ภาวะ

ผูน้ าและการจูงใจ การตดิตามและควบคมุ พฤตกิรรมองคก์าร และการบรหิารการเปลีย่นแปลง 
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 32210-2 การจดัการเชงิกลยุทธ ์(Strategic Management) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัแนวคดิ กระบวนการของการจัดการเชงิกลยุทธ ์

 2. เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มตา่งๆ ขององคก์ารและน ามาใชใ้นการ

ตัดสนิใจของผูบ้รหิารในการก าหนดทศิทาง วัตถุประสงคแ์ละกลยุทธข์ององคก์ารในระดับ

ตา่งๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

  ความหมาย ความส าคัญและองคป์ระกอบของการจัดการเชงิกลยุทธ์ ระดับและประเภทของ 

กลยุทธ์ กระบวนการการจัดการเชงิกลยุทธ์ การตรวจสอบและวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและ

ภายนอก การวางแผนกลยุทธ ์การน ากลยทุธไ์ปปฏบิัต ิและการควบคมุกลยุทธ ์

32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วและอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Tourism and Tourism Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับแนวคดิ องคป์ระกอบ รูปแบบและความเป็นมาของการท่องเที่ยว 

ปัจจัยทีม่ผีลกระทบตอ่การทอ่งเทีย่วและผลกระทบของอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วตอ่เศรษฐกจิ 

สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการการท่องเที่ยว

อยา่งยั่งยนืและกฎหมายเกีย่วกับการทอ่งเทีย่ว 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับธุรกจิในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว องคก์ารและสถาบันทีม่บีทบาทต่อ

อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว และจติวทิยาบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

 4. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับสถานการณ์การท่องเทีย่วโลกและมาตรฐานการท่องเที่ยวสากล  

อนักอ่ใหเ้กดิวสิยัทศันเ์กีย่วกับอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

  แนวคดิ องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ รูปแบบของการท่องเที่ยว ประวัต ิ

ความเป็นมาของการท่องเทีย่วและโรงแรมจากอดตีจนถงึปัจจุบัน ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการท่องเทีย่ว 

ผลกระทบของการท่องเทีย่วต่อเศรษฐกจิ สังคมและสิง่แวดลอ้ม การวางแผนและพัฒนาการท่องเทีย่ว 

การจัดการการทอ่งเทีย่ว อย่างย่ังยนื กฎหมายเกีย่วกับการทอ่งเทีย่ว ธุรกจิในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 

องคก์ารทีม่บีทบาทส าคัญต่ออตุสาหกรรมท่องเทีย่ว จติวทิยาบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว โดยค านึง

สถานการณ์การทอ่งเทีย่วโลกและมาตรฐานการทอ่งเทีย่วสากล 

32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร (6 หนว่ยกติ) 

 Leadership and Organizational Behaviour 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับผูน้ าและภาวะผูน้ า 

 2. เพือ่น าไปประยุกตใ์ชภ้าวะผูน้ าในองคก์ารได ้

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในพฤตกิรรมองคก์าร 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับผูน้ าและภาวะผูน้ า คุณลักษณะ ทักษะและบทบาทหนา้ทีข่องผูน้ า 

การพัฒนาของผูน้ า การตัดสนิใจและการแกปั้ญหา รูปแบบภาวะผูน้ า ปัจจัยที่ก าหนดตัวผูน้ า วธิีค ิด

เชงิกลยุทธ ์วธิีการจัดการ การปรับตัวของผูน้ าใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์ และคุณธรรมจรยิธรรมของ

ผูน้ า 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมส่วนบุคคล การจูงใจ การจัดการ

ความเครียด พฤตกิรรมกลุม่ การสือ่สารภายในองคก์าร อ านาจและการเมอืงในองคก์าร การจัดการความ

ขดัแยง้และการเจรจาตอ่รอง และวฒันธรรมองคก์าร 

32452 กลยุทธก์ารจดัการทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Resource Management Strategy and Learning Organization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ และหลกัการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 2. เพือ่ใหส้ามารถบรูณาการความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งมาใชก้ าหนดกลยทุธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิกลยุทธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารธุรกจิ การออกแบบโครงสรา้งและระบบ

จัดการทรัพยากรมนุษย ์การปรับปรุงระบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน การสรา้งความเป็นผูน้ า การสรา้ง

ทมีทีม่ปีระสทิธภิาพสงู เทคนิคและวธิกีารในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการและประเภทต่างๆ 

ของการฝึกอบรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

 การสรา้งและสะสมความรูข้องพนักงานระดับตา่งๆ ในองคก์าร การถา่ยทอดความรูจ้ากพนักงาน

และทมีใหแ้ก่องคก์าร พื้นฐานสรา้งองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้5 ประการ ความช านาญของบคุลากร ตัวแบบ

ทางจติ วสิยัทศันร์่วม การเรยีนรูข้องทมี และการคดิเชงิระบบ 

41401 ภาษาองักฤษส าหรบันกักฎหมาย (6 หนว่ยกติ) 

 English for Lawyers 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นวชิากฎหมาย 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถอา่น และเขา้ใจบทความ หรอืต ารากฎหมายทีเ่ป็นภาษาองักฤษได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศพัทแ์ละส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชโ้ดยทั่วไปในกฎหมาย เพือ่ใหส้ามารถอา่นและเขา้ใจความหมาย

ภาษาองักฤษทีเ่กีย่วกับกฎหมาย 

 
 

 

 



ภาคผนวก
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หลกัเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิาเลอืกเสร ี
 

สาขาวชิาศลิปศาสตร ์(ทกุหลกัสตูร) 

 

 การลงทะเบยีนเรียนชุดวชิาเลอืกเสรี นักศกึษาสามารถเลอืกศกึษาไดจ้ากชดุวชิาหรอืรายวชิาต่างๆ  

ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรอืในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปรญิญาตรี หรือเทยีบเท่า (ตาม

ประกาศฯ หลักเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรียนชดุวชิาเลอืกเสร ีพ.ศ. 2562) ยกเวน้ชุดวชิาหรอืรายวชิาทีม่ี

ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(1) ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีของทกุสาขาวชิา 

(2) ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีม่เีนือ้หาซ ้าซอ้นกบัชดุวชิาบงัคับอืน่ๆ ในหลกัสตูรทีเ่รยีน 

(3) ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีม่กีารก าหนดคณุสมบตัแิละทักษะพืน้ฐานไวโ้ดยเฉพาะ 

(4) ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีส่ภาวชิาการมมีตอินุมัตไิมใ่หเ้ป็นชดุวชิาเลอืกเสรี 

(5) ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีม่เีนื้อหาและมกีารท ากจิกรรมภาคปฎบิัต ิหรอืตามทีส่ภาวชิาชพี หรือ

องคก์รวชิาชพีก าหนด 

 ชุดวชิาต่างๆ ที่สาขาวชิาศิลปศาสตร์ไมอ่นุญาตใหเ้ลือกเป็นชุดวชิาเลือกเสรีตามลักษณะ

ดงักลา่วขา้งตน้มรีายชือ่ดงันี ้

1. ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีของทกุสาขาวชิา 

2. ชดุวชิา 11006 ภาษาจนีเพือ่การพาณชิย ์

3. ชดุวชิา 11007 ภาษาจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

4. ชดุวชิา 11008 ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรมการบรกิาร 

5. ชดุวชิา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจนี 

6. ชดุวชิา 11312 ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชพีในประชาคมอาเซยีน* 

 (* ส าหรบันกัศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาภาษาองักฤษ สามารถลงทะเบยีนเรยีน 

ชุดวชิานีไ้ด)้ 

7. ชดุวชิา 14111 ทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษดว้ยตนเอง 

8. ชดุวชิา 14212 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร* 

  (* ส าหรบันกัศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาภาษาองักฤษ สามารถลงทะเบยีนเรยีน 

  ชุดวชิานีไ้ด)้ 

9. ชดุวชิา 14213 การอา่นภาษาองักฤษ 1 

10. ชดุวชิา 14214 การเขยีนภาษาองักฤษ 1* 

11. ชดุวชิา 14215 ภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษเบือ้งตน้* 

12. ชดุวชิา 14216 การสือ่สารระหวา่งวัฒนธรรม* 

13. ชดุวชิา 14217 การอา่นรอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ* 

  (* ส าหรบันกัศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาภาษาองักฤษ สามารถลงทะเบยีนเรยีน 

  ชุดวชิานีไ้ด)้ 

14. ชดุวชิา 14317 การอา่นภาษาองักฤษ 2 

15. ชดุวชิา 14318 หลกัการแปล* 

16. ชดุวชิา 14319 ทกัษะการแปลภาษาองักฤษ* 
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17. ชดุวชิา 14320 การออกเสยีงภาษาองักฤษ* 

18. ชดุวชิา 14321 วรรณคดเีบือ้งตน้* 

  (* ส าหรบันกัศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาภาษาองักฤษ สามารถลงทะเบยีนเรยีน 

  ชุดวชิานีไ้ด)้ 

19. ชดุวชิา 14421 การเขยีนภาษาองักฤษ 2* 

20. ชดุวชิา 14422 การน าเสนองานเป็นภาษาองักฤษอย่างมปีระสทิธผิล* 

21. ชดุวชิา 14424 วรรณคดโีลก* 

  (* ส าหรบันกัศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาภาษาองักฤษ สามารถลงทะเบยีนเรยีน 

  ชุดวชิานีไ้ด)้ 

22. ชดุวชิา 16344 การพูดและการแสดงส าหรับวทิยุกระจายเสยีง 

23. ชดุวชิา 16360 การศกึษาชมุชนเพือ่การวจัิยและพัฒนา 

24. ชดุวชิา 16423 การผลติภาพยนตรข์ัน้สงู 

25. ชดุวชิา 16426 การสรา้งสรรคง์านโฆษณา/การสือ่สารแบรนด ์

26. ชดุวชิา 16440 การเขยีนส าหรับสือ่สิง่พมิพ/์การเขยีนเชงิวารสารศาสตร ์

27. ชดุวชิา 16441 การผลติสือ่ส ิง่พมิพ/์การผลติและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์ 

28. ชดุวชิา 16445 การจัดและการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงเบือ้งตน้/ 

   การจัดรายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุออนไลน์ 

29. ชดุวชิา 16446 การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงขัน้สงู/ 

   การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีง 

30. ชดุวชิา 16448 การผลติรายการโทรทัศนเ์บือ้งตน้/ 

   การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันเ์บือ้งตน้ 

31. ชดุวชิา 16449 การผลติรายการโทรทัศนข์ัน้สงู/ 

   การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันข์ัน้สงู 

32. ชดุวชิา 16452 การผลติภาพยนตรเ์บือ้งตน้ 

33. ชดุวชิา 16455 การรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา/การสรา้งสรรคค์อนเทนตแ์ละสตรมีมิง่ 

34. ชดุวชิา 16457 การเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธ ์

35. ชดุวชิา 16458 การสรา้งสรรคแ์ละผลติงานประชาสมัพันธ ์

36. ชดุวชิา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลติสือ่ชมุชน/ 

37. ชดุวชิา 20001 ระบบการเรยีนการสอน 

38. ชดุวชิา 20002 การพัฒนาพฤตกิรรมเด็ก 

39. ชดุวชิา 20101 พืน้ฐานการศกึษา 

40. ชดุวชิา 20201 พัฒนศกึษา 

41. ชดุวชิา 20202 วทิยาการการสอน 

42. ชดุวชิา 20203 การศกึษากบัชวีติและชมุชน 

43. ชดุวชิา 21201 พฤตกิรรมวยัเด็ก 

44. ชดุวชิา 21211 วทิยาศาสตรส์ขุภาพระดับปฐมวยัศกึษา 

45. ชดุวชิา 21311 พฤตกิรรมการสอนปฐมวยัศกึษา 

46. ชดุวชิา 21312 สือ่การสอนระดบัปฐมวัยศกึษา 

47. ชดุวชิา 21313 วรรณกรรมและลลีาคดรีะดับปฐมวยัศกึษา 
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48. ชดุวชิา 21321 พฤตกิรรมการสอนประถมศกึษา 

49. ชดุวชิา 21322 สือ่การสอนระดบัประถมศกึษา 

50. ชดุวชิา 21323 การสอนกลุม่ทกัษะ 1: ภาษาไทย 

51. ชดุวชิา 21324 การสอนกลุม่ทกัษะ 2: คณติศาสตร ์

52. ชดุวชิา 21325 การสอนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษา 

53. ชดุวชิา 21401 วรรณกรรมประถมศกึษา 

54. ชดุวชิา 21411 การสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติระดบัปฐมวัยศกึษา 

55. ชดุวชิา 21412 การสรา้งเสรมิลักษณะนสิยัระดับปฐมวยัศกึษา 

56. ชดุวชิา 21413 การจัดการศนูยแ์ละโรงเรยีนปฐมวยัศกึษา 

57. ชดุวชิา 21421 การสอนกลุม่สรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ 

58. ชดุวชิา 21422 การสอนกลุม่สรา้งเสรมิลักษณะนสิยั 

59. ชดุวชิา 21423 การสอนกลุม่การงานและพืน้ฐานอาชพี 

60. ชดุวชิา 22151 ความคดิเชงิวเิคราะห ์

61. ชดุวชิา 22211 ภาษาไทย 1: การใชภ้าษาส าหรับครู 

62. ชดุวชิา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธส์ าหรับครู 

63. ชดุวชิา 22231 สงัคมศกึษา 1: ภมูศิาสตรส์ าหรับครู 

64. ชดุวชิา 22232 สงัคมศกึษา 2: ประวัตศิาสตรส์ าหรับครู 

65. ชดุวชิา 22241 วทิยาศาสตร ์1: เคม ี– ฟิสกิสพ์ืน้ฐาน 

66. ชดุวชิา 22242 วทิยาศาสตร ์2: วทิยาศาสตรก์ายภาพและเทคโนโลย ี

67. ชดุวชิา 22251 คณติศาสตร ์1: เซต ระบบจ านวน และเรขาคณติวเิคราะห ์

68. ชดุวชิา 22252 คณติศาสตร ์2: แคลคลูสัเบือ้งตน้ 

69. ชดุวชิา 22301 พฤตกิรรมการสอนมัธยมศกึษา 

70. ชดุวชิา 22302 สือ่การสอนระดบัมัธยมศกึษา 

71. ชดุวชิา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชพี 

72. ชดุวชิา 22305 พฤตกิรรมวยัรุ่น 

73. ชดุวชิา 22306 การจัดการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา 

74. ชดุวชิา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตรส์ าหรับครู 

75. ชดุวชิา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดสี าหรับครู 

76. ชดุวชิา 22331 สงัคมศกึษา 3: เศรษฐศาสตรส์ าหรับครู 

77. ชดุวชิา 22332 สงัคมศกึษา 4: สงัคมวทิยา – มานุษยวทิยา ส าหรับครู 

78. ชดุวชิา 22341 วทิยาศาสตร ์3: แนวคดิวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

79. ชดุวชิา 22342 วทิยาศาสตร ์4: โลกกบัสิง่มชีวีติ 

80. ชดุวชิา 22351 คณติศาสตร ์3: เมตรกิซ ์พชีคณตินามธรรม เวกเตอร ์และความน่าจะเป็น 

81. ชดุวชิา 22352 คณติศาสตร ์4: พัฒนาการของคณติศาสตร์ 

82. ชดุวชิา 22401 วรรณกรรมมัธยมศกึษา 

83. ชดุวชิา 22402 ประชากรและประชากรศกึษา 

84. ชดุวชิา 22403 วทิยาการสิง่แวดลอ้มส าหรับโรงเรยีนและชมุชน 

85. ชดุวชิา 22411 การสอนภาษาไทย 



สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 163158 
 

86. ชดุวชิา 22412 ภาษาไทย 5: การอา่นส าหรับครู 

87. ชดุวชิา 22413 ภาษาไทย 6: การเขยีนส าหรับครู 

88. ชดุวชิา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดวีจิารณ์ส าหรับครู 

89. ชดุวชิา 22415 ภาษาไทย 8: คตชินวทิยาการส าหรับครู 

90. ชดุวชิา 22431 การสอนสงัคมศกึษา 

91. ชดุวชิา 22432 สงัคมศกึษา 5: ประวัตศิาสตรไ์ทยส าหรับครู 

92. ชดุวชิา 22433 สงัคมศกึษา 6: รัฐศาสตรส์ าหรับครู 

93. ชดุวชิา 22434 จรยิศกึษา 

94. ชดุวชิา 22441 การสอนวทิยาศาสตร ์

95. ชดุวชิา 22448 วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ 1 

96. ชดุวชิา 22449 วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ 2 

97. ชดุวชิา 22451 การสอนคณิตศาสตร ์

98. ชดุวชิา 22452 แคลคลูสัขัน้สงูและสมการดฟิเฟอเรนเซยีล 

99. ชดุวชิา 22455 ตรรกศาสตร ์เซต และทฤษฎจี านวน 

100. ชดุวชิา 23304 โรงเรยีนกบัชมุชน 

101. ชดุวชิา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

102. ชดุวชิา 24403 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาเตรยีมประสบการณ์ 

103. ชดุวชิา 24404 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาทกัษะและสรา้งเสรมิประสบการณ์ 

104. ชดุวชิา 24405 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาเฉพาะ 

105. ชดุวชิา 24418 เทคนคิการเขยีนขอ้สอบ 

106. ชดุวชิา 24420 การโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่การวดัและประเมนิผลการศกึษา 

107. ชดุวชิา 27104 วทิยุกระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา  

108. ชดุวชิา 31306 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการโครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง 

109. ชดุวชิา 31307 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารวางแผนงานกอ่สรา้ง 

110. ชดุวชิา 31308 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคางานกอ่สรา้ง 

111. ชดุวชิา 31309 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการงานสนามในงานกอ่สรา้ง 

112. ชดุวชิา 31412 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

113. ชดุวชิา 31413 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการเครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง 

114. ชดุวชิา 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

115. ชดุวชิา 32477 การจัดการธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก ์ 

   และการจัดการธรุกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว 

116. ชดุวชิา 32480 การจัดการหอ้งพัก และการจัดการอาหารและเครือ่งดืม่ 

117. ชดุวชิา 32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

118. ชดุวชิา 33204 กฎหมายมหาชนส าหรับการบรหิารการปกครองทอ้งที ่

119. ชดุวชิา 33206 สหกรณ์ วสิาหกจิชมุชน และการจัดการการตลาด 

120. ชดุวชิา 33209 สมัมนากฎหมายส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

121. ชดุวชิา 33210 สมัมนาการบรหิารการปกครองทอ้งที ่

122. ชดุวชิา 33305 กฎหมายแพ่ง พาณชิย ์และทีด่นิส าหรับนักปกครองทอ้งที ่
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123. ชดุวชิา 33307 กฎหมายเกีย่วกับการปฏบิัตงิานส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

124. ชดุวชิา 33312 หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และการจัดการการเกษตร  

   ทรัพยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม 

125. ชดุวชิา 33452 กฎหมายอาญาส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

126. ชดุวชิา 33453 การจัดการองคก์ารและทรัพยากรมนุษยส์ าหรับนักปกครองทอ้งที ่

127. ชดุวชิา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตรแ์ละการวางแผน 

   การบรหิารการปกครองทอ้งที ่

128. ชดุวชิา 51102 การสง่เสรมิสขุภาพจติและการพยาบาลจติเวช 

129. ชดุวชิา 51103 พยาธสิรรีวทิยาและเภสชัวทิยาคลนิกิส าหรับพยาบาล 

130. ชดุวชิา 51105 การพยาบาลชมุชนและการรักษาพยาบาลเบือ้งตน้ 

131. ชดุวชิา 51109 การพยาบาลพืน้ฐาน และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 

132. ชดุวชิา 51110 การพยาบาลผูใ้หญ่ 

133. ชดุวชิา 51111 การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่ 

134. ชดุวชิา 51207 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น  

135. ชดุวชิา 51208 การพยาบาลผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ 

136. ชดุวชิา 51209 การพยาบาลเด็ก วยัรุ่น และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

137. ชดุวชิา 51210 การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภ ์และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 1 

138. ชดุวชิา 51211 การพยาบาลจติเวช สขุภาพจติ และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

139. ชดุวชิา 51212 การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภ ์และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 2 

140. ชดุวชิา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดงุครรภ ์

141. ชดุวชิา 51311 การพยาบาลอนามัยชมุชน การรักษาโรคเบือ้งตน้  

   และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล  

142. ชดุวชิา 51312 การพยาบาลผูส้งูอาย ุและการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

143. ชดุวชิา 51313 การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลทีเ่ลอืกสรร 

144. ชดุวชิา 52310 การฝึกปฏบิตังิานสาธารณสขุในชมุชน 

145. ชดุวชิา 52311 การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบือ้งตน้ 

146. ชดุวชิา 52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดัโรคเบือ้งตน้ การดแูลฟ้ืนฟสูภาพและการสง่ตอ่ 

147. ชดุวชิา 52316 การท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชน 

148. ชดุวชิา 52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชมุชน 

149. ชดุวชิา 52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะดา้นสาธารณสขุ 

150. ชดุวชิา 54113 สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม: การประเมนิ 

151. ชดุวชิา 54118 ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์

152. ชดุวชิา 54121 ปฏบิตักิารวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 

153. ชดุวชิา 54125 การตรวจวดัและประเมนิทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

154. ชดุวชิา 54132 เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภัย 

155. ชดุวชิา 55203 จลุชวีวทิยา ปรสติวทิยาและพยาธสิรรีวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

156. ชดุวชิา 55204 เคมเีภสชัวตัถ ุเภสชัวทิยาและพษิวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

157. ชดุวชิา 55307/55324 การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย  
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158. ชดุวชิา 55310/55325 นวดแผนไทย 1 

159. ชดุวชิา 55311 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมและนวดแผนไทย 

160. ชดุวชิา 55313/55327 ผดงุครรภแ์ผนไทย 

161. ชดุวชิา 55314/55328 เภสชักรรมแผนไทย 1 

162. ชดุวชิา 55315/55329 นวดแผนไทย 2 

163. ชดุวชิา 55316/55330 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย 

164. ชดุวชิา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1 

165. ชดุวชิา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2 

166. ชดุวชิา 55319/55333 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย 

167. ชดุวชิา 55320/55322 ร่างกายมนุษย ์

168. ชดุวชิา 55321/55334 เภสชักรรมแผนไทย 2 

169. ชดุวชิา 55401 การวจิัยทางการแพทยแ์ผนไทย 

170. ชดุวชิา 55402 ผดงุครรภแ์ผนไทยและการฝึกปฏบิตัผิดงุครรภแ์ผนไทย 

171. ชดุวชิา 71114 การจัดการและเทคนคิการบรกิารในโรงแรม 

172. ชดุวชิา 71205 เคมแีละจุลชวีวทิยาทางอาหาร 

173. ชดุวชิา 71207 หลกัการและการประยุกตว์ธิปีระเมนิทางโภชนาการ 

174. ชดุวชิา 71215 การจัดการและเทคนคิการบรกิารในภัตตาคาร 

175. ชดุวชิา 71304 ชวีเคมแีละจลุชวีวทิยาของอาหาร 

176. ชดุวชิา 71332 เคมแีละจุลชวีวทิยาของอาหาร 

177. ชดุวชิา 72399 การฝึกงานดา้นพัฒนาการครอบครัวและชมุชน 

178. ชดุวชิา 91202 ระบบนเิวศป่าไมแ้ละการจัดการ 

179. ชดุวชิา 91366 การจัดการทรัพยากรป่าไมเ้ชงิเศรษฐกจิ 

180. ชดุวชิา 91458 การจัดการสิง่แวดลอ้มป่าไม ้

181. ชดุวชิา 93256 การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะการผลติพชื 

182. ชดุวชิา 93446 การจัดการการผลติสกุรและสตัวปี์ก 

183. ชดุวชิา 93447 การจัดการการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

184. ชดุวชิา 93455 การฝึกปฏบิตักิารจัดการการผลติพชื 

185. ชดุวชิา 93460 การฝึกปฏบิตักิารจัดการการผลติสตัว ์

186. ชดุวชิา 94466 การเริม่ตน้ธรุกจิ การตัดสนิใจ และการจัดการความเสีย่งในธรุกจิการเกษตร 

187. ชดุวชิา 96401 ระบบส านักงานอตัโนมัต ิ

188. ชดุวชิา 96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู 

189. ชดุวชิา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้

190. ชดุวชิา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 

191. ชดุวชิา 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 

192. ชดุวชิา 97216 เทคโนโลยกีระบวนการพมิพ์ 

193. ชดุวชิา 97315 เครือ่งมอื เครือ่งจักร วัสด ุและการบ ารุงรักษาในอตุสาหกรรม/ 

   เครือ่งมอืและเคือ่งจักรกลการผลติ 
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194. ชดุวชิา 97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละ 

   กระบวนการผลติในอตุสาหกรรม 

195. ชดุวชิา 97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

196. ชดุวชิา 97320 นวตักรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑ ์

197. ชดุวชิา 97403 เทคโนโลยกีอ่นพมิพ ์

198. ชดุวชิา 97404 กระบวนการพมิพพ์ืน้นูนและพืน้ราบ 

199. ชดุวชิา 97405 กระบวนการพมิพพ์ืน้ลกึ การพมิพพ์ืน้ฉลลุายผา้และการพมิพไ์รแ้รงกด 

200. ชดุวชิา 97406 เทคนคิหลงัพมิพ ์

201. ชดุวชิา 97425 การวจัิยและการสมัมนาทางเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม 

202. ชดุวชิา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป 

203. ชดุวชิา 97431 เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุัณฑ ์

204. ชดุวชิา 97434 เทคโนโลยหีลงัพมิพ ์

205. ชดุวชิา 99311 ระบบส านักงานอตัโนมัตแิละพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์

206. ชดุวชิา 99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรับวทิยาการขอ้มูล 

207. ชดุวชิา 99412 หลกัการและการบรหิารเครอืขา่ย 

208. ชดุวชิา 99413 การโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ัน้สงู 

209. ชดุวชิา 99420 การโปรแกรมเว็บ 

210. ชดุวชิา 99421 การโปรแกรมเชงิวตัถุ 

211. ชดุวชิา 99422 การโปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที ่

212. ชดุวชิา 99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรูข้องเครือ่ง 
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(เรยีงตามตวัอกัษร) 
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กลยทุธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละ 

 องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

Human Resource Management Strategy and 

 Learning Organization 

32452 

การเขยีนภาษาองักฤษ  English Writing  10173 

การเขยีนภาษาองักฤษ 1 English Writing 1 14214 

การเขยีนภาษาองักฤษ 2 English Writing 2 14421 

การจัดการงานส านักงาน Office Work Management 13421 

การจัดการองคก์ารสารสนเทศ Management of Information Organizations 13314 

การใชภ้าษาองักฤษ Interaction: Effective Communication in English  10171 

การน าเสนองานเป็นภาษาองักฤษอยา่งมปีระสทิธผิล Effective Presentations in English 14422 

การบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ Information Services and Dissemination 13313 

การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา Administration of Educational Media Center 27112 

การพฒันาและการใชส้ือ่การเรยีนรู ้

 เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

Development of Learning Media for 

 Lifelong Learning 

26406 

การพฒันาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ Collection Development and Management   13311 

การวเิคราะหส์ารสนเทศ Information Analysis 13312 

การวจัิยและการปฎบิตังิานสารสนเทศองิหลกัฐาน

 เชงิประจักษ์ 

Research and Evidence-based  

 Information Practice 

13203 

การสงวนรกัษาสารสนเทศดจิทิลั Digital Preservation 13315 

การสือ่สารธรุกจิในยคุดจิทิลั    Business Communication in the Digital Age 13321 

การสือ่สารในงานสารสนเทศ Communication in Information Work 13202 

การสือ่สารระหวา่งวฒันธรรม Intercultural Communication 14216 

การออกเสยีงภาษาองักฤษ English Pronunciation 14320 

การอา่นภาษาไทย Thai Reading 10202 

การอา่นภาษาองักฤษ English Reading 10172 

การอา่นภาษาองักฤษ 1 English Reading 1 14213 

การอา่นภาษาองักฤษ 2 English Reading 2 14317 

การอา่นรอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ Reading English Prose 14217 

การอา่นและการเขยีนภาษาเขมร Khmer Reading and Writing 11011 

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วและ  

 อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

Introduction to Tourism and Tourism Industry 32335 

จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้ Psychology and Learning Methodology 20303 

ทรัพยากรสารสนเทศลกัษณะพเิศษ Special Information Resources 13411 

ทอ้งถิน่ไทย 

ทกัษะการแปลภาษาองักฤษ 

Thai Localities 

Translation Skills in English 

12313 

14319 

ทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษดว้ยตนเอง Self-study Skills for English Language Learning 14111 

ทกัษะชวีติ Life Skills 10103 

เทคโนโลยดีจิทิลัและวทิยาการขอ้มลู 

ไทยกบัการปรับประเทศใหท้นัสมยั 

Digital Technology and Data Science 

Modernization in Thailand 

13413 

12406 
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ไทยกบัสงัคมโลก Thailand and the World Community 10152 

ไทยศกึษา Thai Studies 10151 

แนวคดิไทย Thai Mind 12407 

ประวตัศิาสตรก์ารเมอืงและเศรษฐกจิไทย Thai Political and Economic History 12312 

ประวตัศิาสตรไ์ทย Thai History 10201 

ประสบการณ์ไทยคดศีกึษา Experience in Thai Studies 12409 

ประสบการณ์วชิาชพีภาษาองักฤษ Professional Experience in English 14423 

ประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์ Professional Experience in Information Science  13401 

พนัธกจิสมัพนัธก์บัชมุชนในงานสารสนเทศ   Community Engagement and Information Work  13416 

พืน้ฐานสงัคมและวฒันธรรมเขมร Background of Khmer Society and Culture 11010 

ภาษาเขมรเชงิธรุกจิ Khmer for Business  11012 

ภาษาเขมรเพือ่การทอ่งเทีย่ว Khmer for Tourism  11013 

ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร Khmer for Communication 10163 

ภาษาจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว Chinese for Tourism  11007 

ภาษาจนีเพือ่การพาณชิย ์ Chinese for Commerce  11006 

ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร Chinese for Communication  10162 

ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรมการบรกิาร Chinese for Service Industry  11008 

ภาษาและวฒันธรรมจนี Chinese Language and Culture  11009 

ภาษาถิน่และวรรณกรรมทอ้งถิน่ไทย Thai Dialect and Local Literary Works 12411 

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร Thai for Communication 10161 

ภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษเบือ้งตน้ Introduction to English Linguistics 14215 

ภาษาองักฤษเพือ่การเกษตร English for Agriculture 11308 

ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว English for Tourism 11302 

ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร English for Communication 10111 

ภาษาองักฤษเพือ่งานสารสนเทศ English for Information Work 11313 

ภาษาองักฤษส าหรับครสูอนภาษา  English for Language Teachers 11311 

ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชพีในประชาคมอาเซยีน English for Professions in ASEAN Community 11312 

ภาษาองักฤษส าหรับเจา้หนา้ทีส่ านักงาน 

ภาษาองักฤษส าหรับชา่ง 

ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย 

ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ 

ภาษาองักฤษส าหรับบคุลากรสาธารณสขุ 

ภาษาองักฤษส าหรับผูใ้ชค้อมพวิเตอร*์ 

ภาษาองักฤษส าหรับผูใ้ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 

ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานโรงแรม 

ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร 

ระบบสารสนเทศส านักงาน 

ลกัษณะภาษาไทย 

โลกทศันไ์ทย 

วรรณคดไีทย 

วรรณคดเีบือ้งตน้ 

วรรณคดโีลก 

English for Office Staff 
English for Technicians 

English for Lawyers 

English for Business 

English for Health Personnel 

English for Computer Users 

English for Users of Digital Technology 

English for Hotel Personnel 

Leadership and Organizational Behaviour 

Office Information System 

Characteristic of Thai Language 

Thai World View 

Thai Literature 

Introduction to Literature 

Global Literature 

 
11304 

11307 

41401 

11301 

11306 

11305 

11305 

11303 

32342 

13423 

12410 

12311 

12306 

14321 

14424 
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วฒันธรรมกบัการทอ่งเทีย่ว Culture and Tourism 12402 

วถิไีทย   Thai Living 12310 

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ Science, Technology and Environment  for Life   10141 

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร English Grammar in Use 14212 

ศลิปะกบัสงัคมไทย The Arts and Thai Society 12305 

สงัคมไทย Thai Society 12303 

สงัคมมนุษย ์ Human Society 10131 

สงัคมและวฒันธรรมไทย Thai Society and Culture 11111 

สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน Society and Culture in the ASEAN Community 10164 

สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ Introduction to Information Science 13201 

หลกัการแปล Principles of Translation 14318 

แหลง่วทิยาการชมุชนเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ Community Resources for Lifelong Learning 26403 

แหลง่สารสนเทศทางสงัคมศาสตร ์

 มนุษยศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์

Information Sources in Social Sciences,  

 Humanities and Science 

13412 

องคก์ารและการจัดการ และการจัดการเชงิกลยทุธ ์ Organization and Management and  

 Strategic Management 

32210 

อารยธรรมมนุษย ์ Human Civilization 10121 
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