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1) สาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์  ร์หััส 10

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10 รับผิดชอบการเปิดสอนชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษา

ในทุกสาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตทุกคนของมหาวิทยาลัยเป็นผู ้มีความรู ้พื้นฐานท่ีจ�าเป็นในการเข้าใจสังคมและ 

การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สามารถด�ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ 

ต่อส่วนรวม รวมทั้งมีความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจและความเป็นอยู่ สาขาวิชา

ศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบััณฑิิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ รหัส 10454 หลักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565

  เน้นการให้ความรูเ้กีย่วกับการจดัการสารสนเทศด้วยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศแก่บุคลากรสารสนเทศและ 

ผู้สนใจท่ัวไป เพ่ือให้สามารถปฏิิบัติงานในองค์การสารสนเทศประเภทต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร ศูนย์สารสนเทศ 

ศูนย์ข้อมูล หน่วยทะเบียนและสถิติ ตลอดจนหน่วยงานและส�านักงานทุกแห่งท่ีใช้สารสนเทศประกอบการวินิจฉััยส่ังการ

ท้ังในภาครัฐและเอกชน เปิดสอน 4 กลุ่มวิชา ดังน้ี

  (1) กลุ่มวิชางานห้องสมุด รหัส 1

  (2) กลุ่มวิชางานศูนย์ส่ือการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ รหัส 2

  (3) กลุ่มวิชางานส�านักงาน รหัส 3

  (4) กลุ่มวิชางานสารสนเทศการท่องเท่ียวและศิลปวัฒนธรรม รหัส 4

2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบััณฑิิต แขนงวิชาภาษาอัังกฤษ รหัส 10614  หลักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565

  (เปิดรับนักศึกษาเฉัพาะ ภาคต้้น เท่าน้ัน)

  เน้นการให้ความรู ้ความสามารถ เพิม่มาตรฐานวชิาชีพและทักษะท่ีจ�าเป็นในการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉัพาะ 

ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลของโลก สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ พัฒนาศักยภาพ 

ของบุคคลให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัยในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพการใช้ภาษาอังกฤษ

3.  หลักสูตรศิลปศาสตรบััณฑิิต แขนงวิชาไทยคดีีศึกษา รหัส 10224 หลักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565

  เน้นการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรมทุกแง่มุม ในลักษณะสหวิทยาการ ส่งเสริมและกระตุ้นให้มี 

การค้นคว้าและวิจัยด้านไทยคดีศึกษา ตลอดจนผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์และวิจารณ์สังคมและ

วัฒนธรรมไทยอย่างมีเหตุผล 

4.  หลักสูตรประกาศนียบััตรวิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอัาชีพ รหัส 10111

  เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจในการฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ เพือ่เป็นพ้ืนฐานในการศกึษาหาความรู้ 

และการประกอบอาชีพ แบ่งเป็น 10 กลุ่มวิชาเฉัพาะ ดังนี้

  (1)  กลุ่มวิชาเฉัพาะครู รหัส A (6) กลุ่มวิชาเฉัพาะการท่องเที่ยว รหัส 5

  (2)  กลุ่มวิชาเฉัพาะกฎหมาย รหัส 1 (7) กลุ่มวิชาเฉัพาะคอมพิวเตอร์ รหัส 6

  (3)  กลุ่มวิชาเฉัพาะธุรกิจ รหัส 2 (8) กลุ่มวิชาเฉัพาะการสาธารณสุข รหัส 7

  (4)  กลุ่มวิชาเฉัพาะการโรงแรม รหัส 3 (9) กลุ่มวิชาเฉัพาะช่าง รหัส 8

  (5)  กลุ่มวิชาเฉัพาะงานส�านักงาน รหัส 4 (10) กลุ่มวิชาเฉัพาะการเกษตร รหัส 9
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5.  หลักสูตรประกาศนียบััตรวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 10511

  เน้นความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและภาษา ตามวัตถุประสงค์ของ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้

6.  หลักสูตรประกาศนียบััตรวิชางานสารสนเทศ รหัส 10451 หลักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565 

  เน้นให้ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถในการจดัการสารสนเทศและปฏิิบตังิานด้านสารสนเทศในหน่วยงานและ

องค์การต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนในยุคสังคมปัจจุบัน

  แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาดังน้ี

 (1) กลุ่มวิชางานห้องสมุด รหัส 1

 (2) กลุ่มวิชางานศูนย์ส่ือการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ รหัส 2

 (3) กลุ่มวิชางานส�านักงาน รหัส 3

 (4) กลุ่มวิชางานสารสนเทศการท่องเท่ียวและศิลปวัฒนธรรม รหัส 4

7.  หลักสูตรประกาศนียบััตรภาษาจีนเพื่อัการสื่อัสาร รหัส 10713

8.  หลักสูตรประกาศนียบััตรวิชาภาษาเขมร รหัส 10811

9.  หลักสูตรประกาศนียบััตรวิชาภาษาไทย รหัส 10011

 10. หลักสูตรประกาศนียบััตรวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย รหัส 10021

สาขาวิชาศิลปศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดีังนี้

1. เพื่อให้ความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์แก่บุคลากรที่ประสงค์จะพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

2. เพื่อผลิตบัณฑิตในแขนงวิชาที่ให้บริการและอ�านวยประโยชน์แก่สังคมในด้านต่าง ๆ

3. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

4. เพื่อบูรณาการวิชาการด้านต่าง ๆ และน�ามาประยุกต์ให้เหมาะสมแก่บุคคลแต่ละอาชีพ

ผูู้�ท่ีสำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพในองค์การสารสนเทศประเภทต่าง ๆ 

เช่น ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์ข้อมูล และหน่วยทะเบียนและสถิติ เป็นนักวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 

การประชาสัมพันธ์ ส่ือสารมวลชน การวิจัยทางไทยคดีศึกษา และสามารถน�าความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

ไปประยุกต์ในอาชีพครู อาจารย์ นักวิชาการ นักกฎหมาย นักธุรกิจ พนักงานโรงแรม มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่ส�านักงาน 

ช่าง นักวชิาการเกษตร และอาชพีอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง อกีทัง้สามารถศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
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แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (10454)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10) คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บัณฑิต

แขนงวิิชาสาร์สนเทศิศิาสตร์์  ร์หััส 10454 หัลักสูตร์ปรั์บปรุ์ง พ.ศิ. 2565

ชื่อัปริญญา ชื่อัย่อั

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)
Bachelor of Arts (Information Science) B.A. (Information Science)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

รหัส 10

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

รหัส 10454

เปิดสอน 4 กลุ่มวิชา* ดังน้ี
   1) กลุ่มวิชางานห้องสมุด รหัส 1

   2) กลุ่มวิชางานศูนย์ส่ือการศึกษาและ

       แหล่งเรียนรู้ รหัส 2

   3) กลุ่มวิชางานส�านักงาน รหัส 3

   4) กลุ่มวิชางานสารสนเทศการท่องเท่ียว

       และศิลปวัฒนธรรม รหัส 4

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึึ่�ง ดังน้ึ่�

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้้้ท่ี่�มีป่ระสบการณ์์
 ในการประกอบอาช่ีพ หรือการดำารงช่ีวิิต หรือการเป็นผู้้้นำา
 สังคมีอย่างหนึ�งอย่างใดมีาแล้วิไม่ีน้อยกว่ิา 5 ปี หรือม่ีอายุ
 ไม่ีน้อยกว่ิา 25 ปีบริบ้รณ์์ ในวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร
 โดยกรอกแบบฟอร์มี มีสธ.31 ในหน้า 527 และส่งมีาพร้อมี
 หลักฐานประกอบการสมัีครเพื�อใช้ีประกอบการพิจารณ์า 
 รับเข้้าศึกษา หรือั

2. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือั

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือั 

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือั

    ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอือนุปริญญา หรอืปริญญา

    ช้ันใดช้ันหน่ึงหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา

    ท่ีสภามหาวิทยาลัยน้ัน ๆ รับรอง

นักศึกษาท่ี่�ศึกษาในโครงสร้างหลักส้ตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หากไม่ีสำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2572

มีหาวิิที่ยาลัยจะโอนนักศึกษาเข้้าส่้หลักส้ตรปรับปรุงฉบับใหม่ีโดยอัตโนมัีติ

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอ่ยดข้องหลักส้ตร หน้า 20-32

สมัีครภาคต้น ศึกษาโปรแกรมีการลงที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 61-66

สมัีครภาคปลาย ศึกษาโปรแกรมีการลงที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 71-76

*ผู้้้สมัีครต้องกรอกชืี�อและรหัสกลุ่มีวิิชีา

ท่ี่�ต้องการศึกษาลงในใบสมัีครฯ (มีสธ.1)

ข้้อ 19.3 และข้้อ 19.4 ให้ครบถ้้วิน

มิีฉะนั�นการสมัีครข้องท่ี่านจะไม่ีสมีบ้รณ์์
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร 

แขนงวิิชาสาร์สนเทศิศิาสตร์์  ร์หััส 10454 หัลักสูตร์ปรั์บปรุ์ง พ.ศิ. 2565

1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หรื็อเทีียบเท่ี�	หรื็อ	ม.6	หรื็อเทีียบเท่ี�	หรื็อ	ปวช.	หรื็อเทีียบเท่ี�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่วิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ 2 ชุีดวิิชีา ( 12 หน่วิยกิต)

รวิมีตลอดหลักส้ตรต้องศึกษาไม่ีน้อยกว่ิา  20 ชุีดวิิชีา  (120 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีคร่ึง) 

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

   - บัังคับั   1   ชุุดวิิชุา

 10151 ไทยศึกษา

 - และเลือก   4   ชุุดวิิชุา โดยเลือกเรีียนต้ามกลุ�มวิิชุา กลุ�มวิิชุาละ 1 ชุุดวิิชุา ต้�อไปนี�

   กลุ�มวิิชุาภาษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร

     10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

 กลุ�มวิิชุาสัังคมศาสัต้ร์ี

 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

 กลุ�มวิิชุามนุษยศาสัต้ร์ี

 10103 ทักษะชีวิต                           10121 อารยธรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

 กลุ�มวิิชุาวิิทยาศาสัต้ร์ีและคณิิต้ศาสัต้ร์ี

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่วิยกิต)

      วิิชุาแกน   9   ชุุดวิิชุา

 - บัังคับั   8   ชุุดวิิชุา 

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น 13313  การบริการและเผยแพร่ 13401 ประสบการณ์วิชาชีพ

 13202 การส่ือสารในงานสารสนเทศ           สารสนเทศ         สารสนเทศศาสตร์(1)

 13203  การวิจัยและการปฏิิบัติงาน 13314  การจัดการองค์การสารสนเทศ 13413 เทคโนโลยีดิจิทัลและ

          สารสนเทศอิงหลักฐาน  13315  การสงวนรักษาสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูล 

          เชิงประจักษ์  ดิจิทัล

หมายเหตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน 

  และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเน้ือหาชุดวิชาท่ีได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร 

  รวมท้ังฝึึกฝึนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
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แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (10454)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10) - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

      11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ 11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับ 11313 ภาษาอังกฤษเพ่ืองาน

 11302 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ  เจ้าหน้าท่ีส�านักงาน  สารสนเทศ

         ท่องเท่ียว 11305 ภาษาอังกฤษส�าหรับ

            ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล         

 วิิชุาเฉพาะด้าน   4   ชุุดวิิชุา โดยเลือกเรีียน 1 กลุ�มวิิชุา จากกลุ�มวิิชุาใดกลุ�มวิิชุาหน่�ง ต้�อไปนี�

 1) กลุ�มวิิชุางานห้องสัมุด รีหัสั 1
      - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

     13311 การพัฒนาและการจัดการ 13312  การวิเคราะห์สารสนเทศ 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

                ทรัพยากรสารสนเทศ    มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์      

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

     13411 การจัดการสารสนเทศ 13416 พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 13423 ระบบสารสนเทศส�านักงาน

               ลักษณะพิเศษ           ในงานสารสนเทศ       

 2) กลุ�มวิิชุางานศูนย์สืั�อการีศ่กษาและแหล�งเรีียนรู้ี รีหัสั 2
      - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13416  พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 26403  แหล่งวิทยาการชุมชน 27112 การบริหารศูนย์ส่ือการศึกษา

      ในงานสารสนเทศ  เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

      - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

      13311  การพัฒนาและการจัดการ     20303  จิตวิทยาและวิทยาการ 26406 การพัฒนาและการใช้ส่ือการ

     ทรัพยากรสารสนเทศ  การเรียนรู้  เรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

    3) กลุ�มวิิชุางานสัำานักงาน รีหัสั 3
     - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13321 การส่ือสารธุรกิจในยุคดิจิทัล   13421 การจัดการงานส�านักงาน 13423 ระบบสารสนเทศส�านักงาน

      - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

       32210 องค์การและการจัดการ 32342 ภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ 32452 กลยุทธ์การจัดการ

     และการจัดการเชิงกลยุทธ์    ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

       แห่งการเรียนรู้

    4) กลุ�มวิิชุางานสัารีสันเทศการีท�องเที�ยวิและศิลปวัิฒนธรีรีม รีหัสั 4
      - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

     12402 วัฒนธรรมกับการท่องเท่ียว    13416 พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 32335 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการ

    ในงานสารสนเทศ  ท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม

      ท่องเท่ียว

      - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12310  วิถีไทย 12313 ท้องถ่ินไทย
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ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ 2 ชุีดวิิชีา (12 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ  ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว�นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซ�า้ซ้อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉัพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่ีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสอบผู่้านมีาแล้วิไม่ีเกิน 2 ปี  

นับถึ้งวัินท่ี่�ยื�นผู้ลการที่ดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึงนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึกษาอย่้ โดยไม่ีต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

2.		สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	ปร็ะเภทีวิช�บริ็ห�ร็ธุุร็กิจ	ศิึลปหัตถกร็ร็ม	

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่วิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิมีตลอดหลักส้ตรต้องศึกษาไม่ีน้อยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง) 

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่วิยกิต)

 -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

 10121  อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151  ไทยศึกษา

    และส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร

     10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

หมายเหตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (10454)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

 วิิชุาแกน   6   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคับั   4   ชุุดวิิชุา

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น 13401 ประสบการณ์วิชาชีพ 13413 เทคโนโลยีดิจิทัลและ

 13202 การส่ือสารในงานสารสนเทศ  สารสนเทศศาสตร์(1)  วิทยาการข้อมูล 

 -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 11313 ภาษาอังกฤษเพ่ืองาน 13203 การวิจัยและการปฏิิบัติงาน 13313 การบริการและเผยแพร่

         สารสนเทศ           สารสนเทศอิงหลักฐาน           สารสนเทศ

            เชิงประจักษ์ 13314  การจัดการองค์การสารสนเทศ

     13315  การสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัล 

 วิิชุาเฉพาะด้าน   4   ชุุดวิิชุา โดยเลือกเรีียน 1 กลุ�มวิิชุา จากกลุ�มวิิชุาใดกลุ�มวิิชุาหน่�ง ต้�อไปนี�

 1)  กลุ�มวิิชุางานห้องสัมุด รีหัสั 1
      - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13311 การพัฒนาและการจัดการ 13312  การวิเคราะห์สารสนเทศ 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

                ทรัพยากรสารสนเทศ    มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์      

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

     13411 การจัดการสารสนเทศ 13416 พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 13423 ระบบสารสนเทศส�านักงาน

               ลักษณะพิเศษ           ในงานสารสนเทศ       

 2) กลุ�มวิิชุางานศูนย์สืั�อการีศ่กษาและแหล�งเรีียนรู้ี รีหัสั 2
      - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13416 พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 26403  แหล่งวิทยาการชุมชน 27112 การบริหารศูนย์ส่ือการศึกษา

      ในงานสารสนเทศ  เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

     - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 13311  การพัฒนาและการจัดการ     20303  จิตวิทยาและวิทยาการ 26406 การพัฒนาและการใช้ส่ือการ

     ทรัพยากรสารสนเทศ  การเรียนรู้  เรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

    3) กลุ�มวิิชุางานสัำานักงาน รีหัสั 3
     -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

       13321 การส่ือสารธุรกิจในยุคดิจิทัล   13421 การจัดการงานส�านักงาน 13423 ระบบสารสนเทศส�านักงาน

      - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

       32210 องค์การและการจัดการ 32342 ภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ 32452 กลยุทธ์การจัดการ

     และการจัดการเชิงกลยุทธ์    ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

       แห่งการเรียนรู้

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน 

  และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเน้ือหาชุดวิชาท่ีได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร 

  รวมท้ังฝึึกฝึนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
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     4) กลุ�มวิิชุางานสัารีสันเทศการีท�องเที�ยวิและศิลปวัิฒนธรีรีม รีหัสั 4
 - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      12402 วัฒนธรรมกับการท่องเท่ียว    13416 พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 32335 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการ

    ในงานสารสนเทศ  ท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม

      ท่องเท่ียว

      - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12310  วิถีไทย 12313 ท้องถ่ินไทย

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ  ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว�นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซ�า้ซ้อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉัพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่ีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสอบผู่้านมีาแล้วิไม่ีเกิน 2 ปี  

นับถึ้งวัินท่ี่�ยื�นผู้ลการที่ดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึงนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึกษาอย่้ โดยไม่ีต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

3.		สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	ปร็ะเภทีวิช�ช่�งอุตสำ�หกร็ร็ม	เกษตร็กร็ร็ม	คหกร็ร็ม	

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่วิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิมีตลอดหลักส้ตรต้องศึกษาไม่ีน้อยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

หมายเหตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (10454)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)รายละเอียดหลักส้ติร

ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่วิยกิต)

 -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร

     10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

 วิิชุาแกน   6   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคับั   4   ชุุดวิิชุา

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น 13401 ประสบการณ์วิชาชีพ 13413 เทคโนโลยีดิจิทัลและ

 13202 การส่ือสารในงานสารสนเทศ  สารสนเทศศาสตร์(1)  วิทยาการข้อมูล

 -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 11313 ภาษาอังกฤษเพ่ืองาน 13203 การวิจัยและการปฏิิบัติงาน 13313 การบริการและเผยแพร่

         สารสนเทศ           สารสนเทศอิงหลักฐาน           สารสนเทศ

            เชิงประจักษ์ 13314  การจัดการองค์การสารสนเทศ

     13315  การสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัล 

 วิิชุาเฉพาะด้าน   4   ชุุดวิิชุา โดยเลือกเรีียน 1 กลุ�มวิิชุา จากกลุ�มวิิชุาใดกลุ�มวิิชุาหน่�ง ต้�อไปนี�

 1) กลุ�มวิิชุางานห้องสัมุด รีหัสั 1
      -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13311 การพัฒนาและการจัดการ 13312  การวิเคราะห์สารสนเทศ 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

                ทรัพยากรสารสนเทศ    มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์      

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

     13411 การจัดการสารสนเทศ 13416 พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 13423 ระบบสารสนเทศส�านักงาน

               ลักษณะพิเศษ           ในงานสารสนเทศ       

 2) กลุ�มวิิชุางานศูนย์สืั�อการีศ่กษาและแหล�งเรีียนรู้ี รีหัสั 2
      -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

     13416  พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 26403  แหล่งวิทยาการชุมชน 27112 การบริหารศูนย์ส่ือการศึกษา

      ในงานสารสนเทศ  เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

      - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

      13311  การพัฒนาและการจัดการ     20303  จิตวิทยาและวิทยาการ 26406 การพัฒนาและการใช้ส่ือการ

     ทรัพยากรสารสนเทศ  การเรียนรู้  เรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 3) กลุ�มวิิชุางานสัำานักงาน รีหัสั 3
     -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13321 การส่ือสารธุรกิจในยุคดิจิทัล   13421 การจัดการงานส�านักงาน 13423 ระบบสารสนเทศส�านักงาน

หมายเหตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน 

  และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเน้ือหาชุดวิชาท่ีได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร 

  รวมท้ังฝึึกฝึนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
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      - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

      32210 องค์การและการจัดการ 32342 ภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ 32452 กลยุทธ์การจัดการ

     และการจัดการเชิงกลยุทธ์    ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      แห่งการเรียนรู้

 4) กลุ�มวิิชุางานสัารีสันเทศการีท�องเที�ยวิและศิลปวัิฒนธรีรีม รีหัสั 4
   -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      12402 วัฒนธรรมกับการท่องเท่ียว    13416 พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 32335 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการ

    ในงานสารสนเทศ  ท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม

      ท่องเท่ียว

      -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

      12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12310  วิถีไทย 12313 ท้องถ่ินไทย

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ  ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว�นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซ�า้ซ้อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉัพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่ีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสอบผู่้านมีาแล้วิไม่ีเกิน 2 ปี  

นับถึ้งวัินท่ี่�ยื�นผู้ลการที่ดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึงนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึกษาอย่้ โดยไม่ีต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

4.		สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	ปร็ะเภทีวิช�พ�ณิิชยกร็ร็มหรื็อบริ็ห�ร็ธุุร็กิจ	อุตสำ�หกร็ร็มท่ีองเทีี�ยว	ศิึลปกร็ร็ม	

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิมีตลอดหลักส้ตรต้องศึกษาไม่ีน้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

หมายเหตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (10454)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)รายละเอียดหลักส้ติร

ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

    และส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

 วิิชุาแกน   6   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคับั   4   ชุุดวิิชุา

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น 13401 ประสบการณ์วิชาชีพ 13413 เทคโนโลยีดิจิทัลและ

 13202 การส่ือสารในงานสารสนเทศ  สารสนเทศศาสตร์(1)  วิทยาการข้อมูล

 -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 11313 ภาษาอังกฤษเพ่ืองาน 13203 การวิจัยและการปฏิิบัติงาน 13313 การบริการและเผยแพร่

         สารสนเทศ           สารสนเทศอิงหลักฐาน           สารสนเทศ

            เชิงประจักษ์ 13314  การจัดการองค์การสารสนเทศ

     13315  การสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัล 

 วิิชุาเฉพาะด้าน   4   ชุุดวิิชุา โดยเลือกเรีียน 1 กลุ�มวิิชุา จากกลุ�มวิิชุาใดกลุ�มวิิชุาหน่�ง ต้�อไปนี�

 1) กลุ�มวิิชุางานห้องสัมุด รีหัสั 1
      -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13311 การพัฒนาและการจัดการ 13312  การวิเคราะห์สารสนเทศ 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

                ทรัพยากรสารสนเทศ    มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์      

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

     13411 การจัดการสารสนเทศ 13416 พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 13423 ระบบสารสนเทศส�านักงาน

               ลักษณะพิเศษ           ในงานสารสนเทศ       

 2) กลุ�มวิิชุางานศูนย์สืั�อการีศ่กษาและแหล�งเรีียนรู้ี รีหัสั 2
      -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13416  พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 26403  แหล่งวิทยาการชุมชน 27112 การบริหารศูนย์ส่ือการศึกษา

      ในงานสารสนเทศ  เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

      -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

      13311  การพัฒนาและการจัดการ     20303  จิตวิทยาและวิทยาการ 26406 การพัฒนาและการใช้ส่ือการ

     ทรัพยากรสารสนเทศ  การเรียนรู้  เรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

   3) กลุ�มวิิชุางานสัำานักงาน รีหัสั 3
     - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13321 การส่ือสารธุรกิจในยุคดิจิทัล   13421 การจัดการงานส�านักงาน 13423 ระบบสารสนเทศส�านักงาน

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

      32210 องค์การและการจัดการ 32342 ภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ 32452 กลยุทธ์การจัดการ

     และการจัดการเชิงกลยุทธ์    ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      แห่งการเรียนรู้

หมายเหตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน 

  และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเน้ือหาชุดวิชาท่ีได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร 

  รวมท้ังฝึึกฝึนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
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 4) กลุ�มวิิชุางานสัารีสันเทศการีท�องเที�ยวิและศิลปวัิฒนธรีรีม รีหัสั 4
      -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      12402 วัฒนธรรมกับการท่องเท่ียว    13416 พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 32335 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการ

    ในงานสารสนเทศ  ท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม

      ท่องเท่ียว

      - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

      12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12310  วิถีไทย 12313 ท้องถ่ินไทย

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ  ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว�นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซ�า้ซ้อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉัพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่ีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสอบผู่้านมีาแล้วิไม่ีเกิน 2 ปี  

นับถึ้งวัินท่ี่�ยื�นผู้ลการที่ดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึงนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึกษาอย่้ โดยไม่ีต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

5.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	ปร็ะเภทีวิช�อุตสำ�หกร็ร็ม	อุตสำ�หกร็ร็มสิำ�งทีอ	คหกร็ร็ม	 เกษตร็กร็ร็ม	ปร็ะมง	 เทีคโนโลยี 

	 สำ�ร็สำนเทีศึและก�ร็สืำ�อสำ�ร็	

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิมีตลอดหลักส้ตรต้องศึกษาไม่ีน้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (10454)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

 วิิชุาแกน   6   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคับั   4   ชุุดวิิชุา

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น 13401 ประสบการณ์วิชาชีพ 13413 เทคโนโลยีดิจิทัลและ

 13202 การส่ือสารในงานสารสนเทศ  สารสนเทศศาสตร์(1)  วิทยาการข้อมูล

 -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 11313 ภาษาอังกฤษเพ่ืองาน 13203 การวิจัยและการปฏิิบัติงาน 13313 การบริการและเผยแพร่

         สารสนเทศ           สารสนเทศอิงหลักฐาน           สารสนเทศ

            เชิงประจักษ์ 13314  การจัดการองค์การสารสนเทศ

     13315  การสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัล 

 วิิชุาเฉพาะด้าน   4   ชุุดวิิชุา โดยเลือกเรีียน 1 กลุ�มวิิชุา จากกลุ�มวิิชุาใดกลุ�มวิิชุาหน่�ง ต้�อไปนี�

 1) กลุ�มวิิชุางานห้องสัมุด รีหัสั 1
      - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13311 การพัฒนาและการจัดการ 13312  การวิเคราะห์สารสนเทศ 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

                ทรัพยากรสารสนเทศ    มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์      

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

     13411 การจัดการสารสนเทศ 13416 พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 13423 ระบบสารสนเทศส�านักงาน

               ลักษณะพิเศษ           ในงานสารสนเทศ       

 2) กลุ�มวิิชุางานศูนย์สืั�อการีศ่กษาและแหล�งเรีียนรู้ี รีหัสั 2
      -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13416  พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 26403  แหล่งวิทยาการชุมชน 27112 การบริหารศูนย์ส่ือการศึกษา

      ในงานสารสนเทศ  เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

    -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

  13311  การพัฒนาและการจัดการ     20303  จิตวิทยาและวิทยาการ 26406 การพัฒนาและการใช้ส่ือการ

     ทรัพยากรสารสนเทศ  การเรียนรู้  เรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

     3) กลุ�มวิิชุางานสัำานักงาน รีหัสั 3
  - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13321 การส่ือสารธุรกิจในยุคดิจิทัล   13421 การจัดการงานส�านักงาน 13423 ระบบสารสนเทศส�านักงาน

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

      32210 องค์การและการจัดการ 32342 ภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ 32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์

     และการจัดการเชิงกลยุทธ์    และองค์การแห่งการเรียนรู้

 4) กลุ�มวิิชุางานสัารีสันเทศการีท�องเที�ยวิและศิลปวัิฒนธรีรีม รีหัสั 4
     -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      12402 วัฒนธรรมกับการท่องเท่ียว    13416 พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 32335 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการ

    ในงานสารสนเทศ  ท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม

      ท่องเท่ียว

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�
     12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12310  วิถีไทย 12313 ท้องถ่ินไทย

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน 

  และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเน้ือหาชุดวิชาท่ีได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร 

  รวมท้ังฝึึกฝึนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

**ประเภทงาน 6 รหัส 6410-0273  ณัฐณี  A/W 4 (19/3/65) เครื่อง imac03/ศูนย์ฝึก สงกรานต์
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ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ  ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว�นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซ�า้ซ้อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉัพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่ีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสอบผู่้านมีาแล้วิไม่ีเกิน 2 ปี  

นับถึ้งวัินท่ี่�ยื�นผู้ลการที่ดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึงนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึกษาอย่้ โดยไม่ีต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

6.		สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปริ็ญญ�	หรื็อปริ็ญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหรื็อเทีียบเท่ี�	

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)
ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)
ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)
รวิมีตลอดหลักส้ตรต้องศึกษาไม่ีน้อยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)
 10151  ไทยศึกษา
ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)
 วิิชุาแกน   6   ชุุดวิิชุา
 -  บัังคับั   4   ชุุดวิิชุา
 13201  สารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น 13401 ประสบการณ์วิชาชีพ 13413 เทคโนโลยีดิจิทัลและ
 13202 การส่ือสารในงานสารสนเทศ  สารสนเทศศาสตร์(1)  วิทยาการข้อมูล

 

หมายเหตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน 

  และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเน้ือหาชุดวิชาท่ีได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร 

  รวมท้ังฝึึกฝึนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
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แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (10454)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10) -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 11313 ภาษาอังกฤษเพ่ืองาน 13203 การวิจัยและการปฏิิบัติงาน 13313 การบริการและเผยแพร่

         สารสนเทศ           สารสนเทศอิงหลักฐาน           สารสนเทศ

            เชิงประจักษ์ 13314  การจัดการองค์การสารสนเทศ

     13315  การสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัล 

 วิิชุาเฉพาะด้าน   4   ชุุดวิิชุา โดยเลือกเรีียน  1  กลุ�มวิิชุา จากกลุ�มวิิชุาใดกลุ�มวิิชุาหน่�ง ต้�อไปนี�

 1) กลุ�มวิิชุางานห้องสัมุด รีหัสั 1
      -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13311 การพัฒนาและการจัดการ 13312  การวิเคราะห์สารสนเทศ 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

                ทรัพยากรสารสนเทศ    มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์      

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

     13411 การจัดการสารสนเทศ 13416 พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 13423 ระบบสารสนเทศส�านักงาน

               ลักษณะพิเศษ           ในงานสารสนเทศ       

 2) กลุ�มวิิชุางานศูนย์สืั�อการีศ่กษาและแหล�งเรีียนรู้ี รีหัสั 2
      -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

  13416  พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 26403  แหล่งวิทยาการชุมชน 27112 การบริหารศูนย์ส่ือการศึกษา

      ในงานสารสนเทศ  เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

     -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 13311  การพัฒนาและการจัดการ     20303  จิตวิทยาและวิทยาการ 26406 การพัฒนาและการใช้ส่ือการ

     ทรัพยากรสารสนเทศ  การเรียนรู้  เรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 3) กลุ�มวิิชุางานสัำานักงาน รีหัสั 3
    - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13321 การส่ือสารธุรกิจในยุคดิจิทัล   13421 การจัดการงานส�านักงาน 13423 ระบบสารสนเทศส�านักงาน

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

    32210 องค์การและการจัดการ 32342 ภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ 32452 กลยุทธ์การจัดการ

     และการจัดการเชิงกลยุทธ์    ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      แห่งการเรียนรู้

 4)  กลุ�มวิิชุางานสัารีสันเทศการีท�องเที�ยวิและศิลปวัิฒนธรีรีม รีหัสั 4
     - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

   12402 วัฒนธรรมกับการท่องเท่ียว    13416 พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 32335 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการ

    ในงานสารสนเทศ  ท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม

      ท่องเท่ียว

      - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12310  วิถีไทย 12313 ท้องถ่ินไทย
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ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ  ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตรหรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว�นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซ�า้ซ้อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉัพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→  

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่ีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสอบผู่้านมีาแล้วิไม่ีเกิน 2 ปี  

นับถึ้งวัินท่ี่�ยื�นผู้ลการที่ดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึงนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึกษาอย่้ โดยไม่ีต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา
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แขนงวิชาภาษาอังกฤษ (10614)
สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บัณฑิต

แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ  ร์หััส 10614 หัลักสูตร์ปรั์บปรุ์ง พ.ศิ. 2565  

ชื่อัปริญญา ชื่อัย่อั
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English) B.A. (English)

 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะ ภาคต้น เท่ี่านั�น)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

รหัส 10

แขนงวิชาภาษาอัังกฤษ

รหัส 10614

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึึ่�ง ดังน้ึ่�

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
 ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้้้ท่ี่�ม่ีประสบการณ์์
 ในการประกอบอาช่ีพ หรือการดำารงช่ีวิิต หรือการเป็นผู้้้นำา
 สังคมีอย่างหนึ�งอย่างใดมีาแล้วิไม่ีน้อยกว่ิา 5 ปี หรือม่ีอายุ
 ไม่ีน้อยกว่ิา 25 ปีบริบ้รณ์์ ในวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร
 โดยกรอกแบบฟอร์มี มีสธ.31 ในหน้า 527 และส่งมีาพร้อมี
 หลักฐานประกอบการสมัีครเพื�อใช้ีประกอบการพิจารณ์า 
 รับเข้้าศึกษา หรือั

2. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือั

3. ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึง 
 หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง
 ผู้้้ม่ีคุณ์สมีบัติวุิฒิิการศึกษาดังกล่าวิข้้างต้น จ�าเปน็ต้องมีความรู้ 
 ความสามารถ และประสบการณ์ในการใช้และเข้าถึงคอมพิวเตอร์ 
 และอินเทอร์เน็ตได้โดยสะดวก เน่ืองจากเป็นหลักสูตรท่ีมี
 ระบบ การเรียนการสอนผู่้านเครือข่้ายคอมีพิวิเตอร์ และ
 สื�ออิเล็กที่รอนิกส์เป็นหลักและนักศึกษาต้องส่งงาน
 ตามีเวิลาท่ี่�กำาหนดเป็นประจำา และต้องม่ีควิามีร้้ภาษาไที่ย 
 อ่านออกเข่้ยนได้เป็นอย่างด่ เน่ืองจาก 
 1.  ต้องศึกษาชุดวิชาด้านการแปล ซ่ึงมีกิจกรรมการแปลข้อความ 
  เป็นภาษาไทยอย่างถูกต้อง สละสลวย
 2.  ส่ือในการเรียนการสอน (medium of instruction) 
  มีท้ังภาษาอังกฤษและภาษาไทย
 นอกจากน้ีนักศึกษายังต้องสามีารถ้เข้้าร่วิมีฝึึกปฏิิบัติกิจกรรมี
การใช้ีภาษาอังกฤษ ในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพในภาคการ
ศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษา

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอ่ยดข้องหลักส้ตร หน้า 34-37

        ศึกษาโปรแกรมีการลงที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 66     

นักศึกษาท่ี่�ศึกษาในโครงสร้างหลักส้ตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หากไม่ีสำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2572 

มีหาวิิที่ยาลัยจะโอนนักศึกษาเข้้าส่้หลักส้ตรปรับปรุงฉบับใหม่ีโดยอัตโนมัีติ

ผู้้้สมัีครเข้้าศึกษาแข้นงวิิชีาภาษาอังกฤษ 

ทุี่กคนต้องกรอก email address ข้อง

ตนเองลงในใบสมีัครฯ (มีสธ.1) ข้้อ 16.1 

ด้วิยตัวิบรรจงและชีัดเจน เพื�อใช้ีติดต่อใน

การเร่ยนด้วิยระบบ e-Learning
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บัณฑิต

แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ  ร์หััส 10614 หัลักสูตร์ปรั์บปรุ์ง พ.ศิ. 2565

(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านัั�นั)
1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หรื็อเทีียบเท่ี�	หรื็อ	ม.6	หรื็อเทีียบเท่ี�	หรื็อ	ปวช.	หรื็อเทีียบเท่ี�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 17 ชุีดวิิชีา (102 หน่วิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิมีตลอดหลักส้ตรต้องศึกษาไม่ีน้อยกว่ิา 23 ชุีดวิิชีา (138 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

 -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

       และส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

 -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา โดยเลือกเรีียนต้ามกลุ�มวิิชุา กลุ�มวิิชุาละ 1 ชุุดวิิชุา ต้�อไปนี�

 กลุ�มวิิชุามนุษยศาสัต้ร์ี

 10103 ทักษะชีวิต 10121 อารยธรรมมนุษย์  10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

 กลุ�มวิิชุาสัังคมศาสัต้ร์ี

 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ   17 ชุีดวิิชีา (102 หน่วิยกิต)

 วิิชุาแกน   4   ชุุดวิิชุา

 10171  การใช้ภาษาอังกฤษ 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1(1)

       เพ่ือการส่ือสาร(1)  14217 การอ่านร้อยแก้วภาษาอังกฤษ(1)

หมายเหตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิิบัติทางด้านภาษาและเก็บคะแนนทางระบบออนไลน์ นักศึกษาต้องรับผิดชอบในการเข้าลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 

  ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางเว็บไซต์ http://d4lp.stou.ac.th หรือ http://stouonline.stou.ac.th/elearning และไม่ีอนุญาตให้ 

  ลงที่ะเบ่ยนเพิ�มีชุีดวิิชีา

  ทัี่�งน่�ให้นักศึกษาลงที่ะเบ่ยนเข้้าระบบทัี่นท่ี่ในวัินเปิดภาคการศึกษา โดยไม่ีจำาเป็นต้องรอให้ได้รับวัิสดุการศึกษาก่อน
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แขนงวิชาภาษาอังกฤษ (10614)
สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10) วิิชุาเฉพาะด้าน   13   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคับั   10   ชุุดวิิชุา

 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ  14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ(1)(2) 14422 การน�าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

     เบ้ืองต้น(1)  14320  การออกเสียงภาษาอังกฤษ(1)  อย่างมีประสิทธิผล(1)

 14216  การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม(1)  14321 วรรณคดีเบ้ืองต้น(1)  14423  ประสบการณ์วิชาชีพ

 14318 หลักการแปล(1)  14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2(1)   ภาษาอังกฤษ(1)(3)

         14424  วรรณคดีโลก(1) 

 -  และเลือก   3   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 11301  ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ  11305  ภาษาอังกฤษส�าหรับ  11308  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร

 11302  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว   ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  11311  ภาษาอังกฤษส�าหรับครูสอนภาษา

 11303  ภาษาอังกฤษส�าหรับ 11306  ภาษาอังกฤษส�าหรับ  11312  ภาษาอังกฤษส�าหรับงานอาชีพ

     พนักงานโรงแรม   บุคลากรสาธารณสุข  ในประชาคมอาเซียน(1)

 11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับ 11307 ภาษาอังกฤษส�าหรับช่าง

  เจ้าหน้าท่ีส�านักงาน

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ  ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว�นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซ�า้ซ้อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉัพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่ีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสอบผู่้านมีาแล้วิไม่ีเกิน 2 ปี  

นับถึ้งวัินท่ี่�ยื�นผู้ลการที่ดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึงนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึกษาอย่้ โดยไม่ีต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิิบัติทางด้านภาษาและเก็บคะแนนทางระบบออนไลน์ นักศึกษาต้องรับผิดชอบในการเข้าลงทะเบียนเรียนออนไลน์

  ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางเว็บไซต์ http://d4lp.stou.ac.th หรือ http://stouonline.stou.ac.th/elearning และไมี่อนุญาตให้ 

  ลงที่ะเบ่ยนเร่ยนเพิ�มีชุีดวิิชีา

  ทัี่�งน่�ให้นักศึกษาลงที่ะเบ่ยนเข้้าระบบทัี่นท่ี่ในวัินเปิดภาคการศึกษา โดยไม่ีจำาเป็นต้องรอให้ได้รับวัิสดุการศึกษาก่อน

 (2)  นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา 14318 หลักการแปล ก่อนจึงสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ ได้

 (3) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลงที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปริ็ญญ�	หรื็อปริ็ญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหรื็อเทีียบเท่ี�ทุีกสำ�ข�วิช�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป*   1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ   17 ชุีดวิิชีา (102 หน่วิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่   1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิมีตลอดหลักส้ตรต้องศึกษาไม่ีน้อยกว่ิา   19 ชุีดวิิชีา (114 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีคร่ึง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป*   1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

 10151  ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ   17 ชุีดวิิชีา (102 หน่วิยกิต)

 วิิชุาแกน   4   ชุุดวิิชุา

 10171  การใช้ภาษาอังกฤษ 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1(1)

        เพ่ือการส่ือสาร(1)  14217 การอ่านร้อยแก้วภาษาอังกฤษ(1)

 วิิชุาเฉพาะด้าน   13   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคับั   10   ชุุดวิิชุา

 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ  14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ(1)(2) 14422 การน�าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

      เบ้ืองต้น(1)  14320  การออกเสียงภาษาอังกฤษ(1)    อย่างมีประสิทธิผล(1)

 14216  การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม(1)  14321  วรรณคดีเบ้ืองต้น(1)  14423  ประสบการณ์วิชาชีพ

 14318 หลักการแปล(1)   14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2(1)     ภาษาอังกฤษ(1)(3)

           14424  วรรณคดีโลก(1) 

 -  และเลือก   3   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 11301  ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ  11305  ภาษาอังกฤษส�าหรับ  11308  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร

 11302  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว   ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  11311  ภาษาอังกฤษส�าหรับครูสอนภาษา

 11303  ภาษาอังกฤษส�าหรับ 11306  ภาษาอังกฤษส�าหรับ  11312  ภาษาอังกฤษส�าหรับงานอาชีพ

      พนักงานโรงแรม   บุคลากรสาธารณสุข    ในประชาคมอาเซียน(1)

 11304 ภาษาอังกฤษส�าหรับ 11307 ภาษาอังกฤษส�าหรับช่าง

      เจ้าหน้าท่ีส�านักงาน

หมายเหตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิิบัติทางด้านภาษาและเก็บคะแนนทางระบบออนไลน์ นักศึกษาต้องรับผิดชอบในการเข้าลงทะเบียนเรียนออนไลน์

  ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางเว็บไซต์ http://d4lp.stou.ac.th หรือ http://stouonline.stou.ac.th/elearning และไมี่อนุญาตให้ 

  ลงที่ะเบ่ยนเร่ยนเพิ�มีชุีดวิิชีา

  ทัี่�งน่�ให้นักศึกษาลงที่ะเบ่ยนเข้้าระบบทัี่นท่ี่ในวัินเปิดภาคการศึกษา โดยไม่ีจำาเป็นต้องรอให้ได้รับวัิสดุการศึกษาก่อน

 (2)  นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา 14318 หลักการแปล ก่อนจึงสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ ได้

 (3) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลงที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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แขนงวิชาภาษาอังกฤษ (10614)
สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ  ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว�นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซ�า้ซ้อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉัพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่ีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสอบผู่้านมีาแล้วิไม่ีเกิน 2 ปี  

นับถึ้งวัินท่ี่�ยื�นผู้ลการที่ดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึงนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึกษาอย่้ โดยไม่ีต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา



38 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สา
ขา

วิช
าศิ

ลป
ศิา

สต
ร์ 

(1
0)

แข
นง

วิช
าไ

ทย
คดี

ศิก
ษา

 (
10

22
4)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บัณฑิต

แขนงวิิชาไทยคดีีศึิกษา  ร์หััส 10224 หัลักสูตร์ปรั์บปรุ์ง พ.ศิ. 2565

ชื่อัปริญญา ชื่อัย่อั
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา)
Bachelor of Arts (Thai Studies) B.A. (Thai Studies)

 

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

รหัส 10

แขนงวิชาไทยคดีีศึกษา  

รหัส 10224

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึึ่�ง ดังน้ึ่�

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องเป็นผู้้้ท่ี่�มีป่ระสบการณ์์
 ในการประกอบอาช่ีพ หรือการดำารงช่ีวิิต หรือการเป็นผู้้้นำา
 สังคมีอย่างหนึ�งอย่างใดมีาแล้วิไม่ีน้อยกว่ิา 5 ปี หรือม่ีอายุ
 ไม่ีน้อยกว่ิา 25 ปีบริบ้รณ์์ ในวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร
 โดยกรอกแบบฟอร์มี มีสธ.31 ในหน้า 527 และส่งมีาพร้อมี
 หลักฐานประกอบการสมัีครเพื�อใช้ีประกอบการพิจารณ์า 
 รับเข้้าศึกษา หรือั

2. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือั

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือั

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ

 เทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือั

5. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ

 เทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือั

6. ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือ

 เทียบเท่าทุกสาขาวชิา จากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีสภามหาวทิยาลัย

 น้ัน ๆ รับรอง

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอ่ยดข้องหลักส้ตร หน้า 39-44

สมัีครภาคต้น ศึกษาโปรแกรมีการลงที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 67-68 

สมัีครภาคปลาย ศึกษาโปรแกรมีการลงที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 76-77

นักศึกษาท่ี่�ศึกษาในโครงสร้างหลักส้ตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หากไม่ีสำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2572 

มีหาวิิที่ยาลัยจะโอนนักศึกษาเข้้าส่้หลักส้ตรปรับปรุงฉบับใหม่ีโดยอัตโนมัีติ
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แขนงวิชาไทยคดีศึกษา (10224)
สาขาวิชาศึลปศึาสตร์ (10)โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บัณฑิต

แขนงวิิชาไทยคดีีศึิกษา  ร์หััส 10224 หัลักสูตร์ปรั์บปรุ์ง พ.ศิ. 2565    
1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ม.6	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ปวช.	หร็ือเทีียบเที่�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิมีตลอดหลักส้ตรต้องศึกษาไม่ีน้อยกว่ิา 21 ชุีดวิิชีา (126 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีคร่ึง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

 -  บัังคับั   2   ชุุดวิิชุา

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

  และส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

 -  และเลือก   3   ชุุดวิิชุา โดยเลือกเรีียนต้ามกลุ�มวิิชุา กลุ�มวิิชุาละ 1 ชุุดวิิชุา ต้�อไปนี� 

 กลุ�มวิิชุาภาษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

 10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร

 กลุ�มวิิชุาสัังคมศาสัต้ร์ี

 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

 กลุ�มวิิชุามนุษยศาสัต้ร์ี

 10103 ทักษะชีวิต 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

 วิิชุาแกน   3   ชุุดวิิชุา

 10201 ประวัติศาสตร์ไทย 10202 การอ่านภาษาไทย 11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย

 วิิชุาเฉพาะด้าน   12   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคับั   11   ชุุดวิิชุา

 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12312 ประวัติศาสตร์การเมืองและ 12407 แนวคิดไทย

 12306 วรรณคดีไทย  เศรษฐกิจไทย 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา(1)

 12310 วิถีไทย 12313 ท้องถ่ินไทย 12410 ลักษณะภาษาไทย

 12311 โลกทัศน์ไทย 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเท่ียว 12411 ภาษาถ่ินและวรรณกรรม

      ท้องถ่ินไทย

หมายเหตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 12303 สังคมไทย 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว�นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉัพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่ีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสอบผู่้านมีาแล้วิไม่ีเกิน 2 ปี  

นับถึ้งวัินท่ี่�ยื�นผู้ลการที่ดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึงนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึกษาอย่้ โดยไม่ีต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิช�ชีพเทีคนิค	(ปวที.)	หรื็อเทีียบเท่ี�ทุีกสำ�ข�วิช�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่วิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิมีตลอดหลักส้ตรต้องศึกษาไม่ีน้อยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่วิยกิต)

 2.1 ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

    - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

    10121 อารยธรรมมนุษย์              10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  10151 ไทยศึกษา

                                                                   และส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

   - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

    10111  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร     10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร          10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

 10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร

หมายเหตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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แขนงวิชาไทยคดีศึกษา (10224)
สาขาวิชาศึลปศึาสตร์ (10) 2.2 ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาชุ�างอุต้สัาหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม คหกรีรีม

    - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

    10121 อารยธรรมมนุษย์              10131 สังคมมนุษย์             10151 ไทยศึกษา

   - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

   10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร      10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร          10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

    10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ  10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

 วิิชุาแกน   1   ชุุดวิิชุา

 10201 ประวัติศาสตร์ไทย

 วิิชุาเฉพาะด้าน   9   ชุุดวิิชุา   

 - บัังคับั   8   ชุุดวิิชุา

 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12312 ประวัติศาสตร์การเมือง 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา(1)

 12306 วรรณคดีไทย  และเศรษฐกิจไทย 12411 ภาษาถ่ินและวรรณกรรม

 12310 วิถีไทย 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเท่ียว  ท้องถ่ินไทย

 12311 โลกทัศน์ไทย

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 12407 แนวคิดไทย 12410 ลักษณะภาษาไทย

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ  ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว�นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซ�า้ซ้อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉัพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่ีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสอบผู่้านมีาแล้วิไม่ีเกิน 2 ปี  

นับถึ้งวัินท่ี่�ยื�นผู้ลการที่ดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึงนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึกษาอย่้ โดยไม่ีต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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3.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิช�ชีพชั�นสูำง	(ปวสำ.)	หรื็อเทีียบเท่ี�ทุีกสำ�ข�วิช�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิมีตลอดหลักส้ตรต้องศึกษาไม่ีน้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

 3.1 ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุรีกิจ อุต้สัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

    10121 อารยธรรมมนุษย์       10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี     10151 ไทยศึกษา

                                                                    และส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

     3.2 ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาอุต้สัาหกรีรีม อุต้สัาหกรีรีมสิั�งทอ คหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม ปรีะมง เทคโนโลยีสัารีสันเทศและการีสืั�อสัารี

    10121 อารยธรรมมนุษย์         10131 สังคมมนุษย์         10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ  10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

 วิิชุาแกน   1   ชุุดวิิชุา

 10201 ประวัติศาสตร์ไทย

 วิิชุาเฉพาะด้าน   9   ชุุดวิิชุา   

 - บัังคับั   8   ชุุดวิิชุา

 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12312 ประวัติศาสตร์การเมือง 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา(1)

 12306 วรรณคดีไทย  และเศรษฐกิจไทย 12411 ภาษาถ่ินและวรรณกรรม

 12310 วิถีไทย 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเท่ียว  ท้องถ่ินไทย

 12311 โลกทัศน์ไทย

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 12407 แนวคิดไทย 12410 ลักษณะภาษาไทย

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ  ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว�นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซ�า้ซ้อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉัพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

หมายเหตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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แขนงวิชาไทยคดีศึกษา (10224)
สาขาวิชาศึลปศึาสตร์ (10)โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่ีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสอบผู่้านมีาแล้วิไม่ีเกิน 2 ปี  

นับถึ้งวัินท่ี่�ยื�นผู้ลการที่ดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึงนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึกษาอย่้ โดยไม่ีต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา

4.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปริ็ญญ�	หรื็อปริ็ญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหรื็อเทีียบเท่ี�ทุีกสำ�ข�วิช�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิมีตลอดหลักส้ตรต้องศึกษาไม่ีน้อยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ  10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

 วิิชุาแกน   1   ชุุดวิิชุา

 10201 ประวัติศาสตร์ไทย

 วิิชุาเฉพาะด้าน   9   ชุุดวิิชุา   

 - บัังคับั   8   ชุุดวิิชุา

 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12312 ประวัติศาสตร์การเมือง 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา(1)

 12306 วรรณคดีไทย  และเศรษฐกิจไทย 12411 ภาษาถ่ินและวรรณกรรม

 12310 วิถีไทย 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเท่ียว  ท้องถ่ินไทย

 12311 โลกทัศน์ไทย

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 12407 แนวคิดไทย 12410 ลักษณะภาษาไทย

หมายเหตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ  ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว�นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซ�า้ซ้อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉัพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่ีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสอบผู่้านมีาแล้วิไม่ีเกิน 2 ปี  

นับถึ้งวัินท่ี่�ยื�นผู้ลการที่ดสอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึงนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดระยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึกษาอย่้ โดยไม่ีต้องรอใกล้สำาเร็จการศึกษา
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ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพ
าะอัาชีพ

 (10111)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบัตร์

ปร์ะกาศินียบัตร์วิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอัาชีพ  ร์หััส 10111  เปิดีสอัน 10 กลุ่มวิิชาเฉพาะ ดีังนี้
1)  กลุ่มวิชาเฉัพาะครู   รหัส  A 6) กลุ่มวิชาเฉัพาะการท่องเที่ยว   รหัส  5

2)  กลุ่มวิชาเฉัพาะกฎหมาย   รหัส  1 7) กลุ่มวิชาเฉัพาะคอมพิวเตอร์   รหัส  6

3)  กลุ่มวิชาเฉัพาะธุรกิจ   รหัส  2 8) กลุ่มวิชาเฉัพาะการสาธารณสุข   รหัส  7

4)  กลุ่มวิชาเฉัพาะการโรงแรม   รหัส  3 9) กลุ่มวิชาเฉัพาะช่าง   รหัส  8

5)  กลุ่มวิชาเฉัพาะงานส�านักงาน   รหัส  4 10) กลุ่มวิชาเฉัพาะการเกษตร   รหัส  9

ชื่อัปร์ะกาศินียบัตร์

ชื่อัประกาศนียบััตร ชื่อัย่อั

 1) ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉัพาะอาชีพ (ครู)

  Certificate in English for Specific Careers (Teaching)

ป.ออ. (ครู)

Cert. in ESC (Teaching)

 2) ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉัพาะอาชีพ (กฎหมาย)

  Certificate in English for Specific Careers (Law)

ป.ออ. (กฎหมาย)

Cert. in ESC (Law)

 3) ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉัพาะอาชีพ (ธุรกิจ) ป.ออ. (ธุรกิจ)

  Certificate in English for Specific Careers (Business) Cert. in ESC (Business)

 4) ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉัพาะอาชีพ (การโรงแรม) ป.ออ. (การโรงแรม)

  Certificate in English for Specific Careers (Hotel Work) Cert. in ESC (Hotel Work)

 5) ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉัพาะอาชีพ (งานส�านักงาน) ป.ออ. (งานส�านักงาน)

  Certificate in English for Specific Careers (Office Work) Cert. in ESC (Office Work)

 6) ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉัพาะอาชีพ (การท่องเที่ยว) ป.ออ. (การท่องเที่ยว)

  Certificate in English for Specific Careers (Tourism) Cert. in ESC (Tourism)

 7) ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉัพาะอาชีพ (คอมพิวเตอร์) ป.ออ. (คอมพิวเตอร์)

  Certificate in English for Specific Careers (Computer) Cert. in ESC (Computer)

 8) ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉัพาะอาชีพ (การสาธารณสุข) ป.ออ. (การสาธารณสุข)

  Certificate in English for Specific Careers (Public Health) Cert. in ESC (Public Health)

 9) ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉัพาะอาชีพ (ช่าง) ป.ออ. (ช่าง)

  Certificate in English for Specific Careers (Technicians) Cert. in ESC (Technicians)

 10) ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉัพาะอาชีพ (การเกษตร) ป.ออ. (การเกษตร)

  Certificate in English for Specific Careers (Agriculture) Cert. in ESC (Agriculture)
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(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

รหัส 10

ประกาศนียบััตรวิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอัาชีพ

รหัส 10111

   เปิดสอน 10 กลุ่มีวิิชีาเฉพาะ* ดังน่�

 1) คร้  รหัส  A

 2) กฎหมีาย  รหัส  1

 3) ธุรกิจ  รหัส  2

 4) การโรงแรมี  รหัส  3

 5) งานสำานักงาน  รหัส  4

 6) การท่ี่องเท่ี่�ยวิ  รหัส  5

 7) คอมีพิวิเตอร์  รหัส  6

 8) การสาธารณ์สุข้  รหัส  7

 9) ช่ีาง  รหัส  8

  10) การเกษตร  รหัส  9

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึึ่�ง ดังน้ึ่� 

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่ีน้อยกว่ิา 5 ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 

 ท่ีสมัคร หรือั

2. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยม่ีอายุไม่ีตำ�ากว่ิา 25 ปี  

 บริบ้รณ์์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือั

3. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือั

4. ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาช้ันใด        

 ช้ันหน่ึงหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย 

 รับรอง

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอ่ยดข้องหลักส้ตร หน้า 47

สมัีครภาคต้น ศึกษาโปรแกรมีการลงที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 68

สมัีครภาคปลาย ศึกษาโปรแกรมีการลงที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 79

*ผูู้�สมััครต�องกรอกช่ืื่อและรหัสกล่�มัวิิชื่าเฉพาะ

ท่ีต�องการศึกษาลงในใบสมััครฯ (มัสธ.1)

ข้�อ 19.3 และข้�อ 19.4 ให�ครบถ้�วิน

มิัฉะนั�นการสมััครข้องท�านจะไมั�สมับูรณ์
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ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพ
าะอัาชีพ

 (10111)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10) โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบัตร์

ปร์ะกาศินียบัตร์วิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอัาชีพ  ร์หััส 10111
เปิดสอน 10 กลุ่มวิชาเฉัพาะ

1) กลุ่มวิชาเฉัพาะคร้   รหัส A 6) กลุ่มวิชาเฉัพาะการที่่องเที่่�ยวิ   รหัส 5

2)  กลุ่มวิชาเฉัพาะกฎหมีาย   รหัส 1 7) กลุ่มวิชาเฉัพาะคอมีพิวิเตอร์   รหัส 6

3)  กลุ่มวิชาเฉัพาะธุรกิจ   รหัส 2 8) กลุ่มวิชาเฉัพาะการสาธารณ์สุข้   รหัส 7

4)  กลุ่มวิชาเฉัพาะการโรงแรมี   รหัส 3 9) กลุ่มวิชาเฉัพาะชี่าง   รหัส 8

5)  กลุ่มวิชาเฉัพาะงานสำานักงาน   รหัส 4 10) กลุ่มวิชาเฉัพาะการเกษตร   รหัส 9

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่วิยกิต)

รวิมีตลอดหลักส้ตรต้องศึกษาไม่ีน้อยกว่ิา 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่วิยกิต)

 -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

 10171  การใช้ภาษาอังกฤษ 10172  การอ่านภาษาอังกฤษ 10173  การเขียนภาษาอังกฤษ

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา แยกต้ามกลุ�มวิิชุาเฉพาะ ดังนี�

 1)   กลุ่มวิชาเฉพาะครู รหัส A ให้ศึกษา 6) กลุ่มวิชาเฉพาะการท่อังเท่ียว รหัส 5 ให้ศึกษา

  11311  ภาษาอังกฤษส�าหรับครูสอนภาษา  11302  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว

 2) กลุ่มวิชาเฉพาะกฎหมาย รหัส 1 ให้ศึกษา 7) กลุ่มวิชาเฉพาะคอัมพิวเตอัร์ รหัส 6 ให้ศึกษา

  41401  ภาษาอังกฤษส�าหรับนักกฎหมาย  11305  ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

 3) กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจ รหัส 2 ให้ศึกษา 8) กลุ่มวิชาเฉพาะการสาธารณสุข รหัส 7 ให้ศึกษา

  11301  ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ  11306  ภาษาอังกฤษส�าหรับบุคลากรสาธารณสุข

 4) กลุ่มวิชาเฉพาะการโรงแรม รหัส 3 ให้ศึกษา 9) กลุ่มวิชาเฉพาะช่าง รหัส 8 ให้ศึกษา

  11303  ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงานโรงแรม  11307  ภาษาอังกฤษส�าหรับช่าง

 5) กลุ่มวิชาเฉพาะงานสำานักงาน รหัส 4 ให้ศึกษา 10) กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร รหัส 9 ให้ศึกษา

  11304  ภาษาอังกฤษส�าหรับเจ้าหน้าท่ีส�านักงาน  11308  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร

หมายเหตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 -  ชุดวิชาภาษาอังกฤษทุกชุดวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉัพาะอาชีพ เป็นชุดวิชาในระดับปริญญาตรี ซ่ึงนักศึกษา 

   ระดับปริญญาตรีสามารถลงทะเบียนเรียนได้



48 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ปร
ะก

าศ
นีย

บัต
รวิ

ชา
ศึก

ษา
ทั่�วิ

ไป
 (

10
51

1)
สา

ขา
วิช

าศิ
ลป

ศา
สต

ร์ 
(1

0)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบัตร์

ปร์ะกาศินียบัตร์วิิชาศิึกษาทั่วิไป  ร์หััส 10511  

ชื่อัประกาศนียบััตร ชื่อัย่อั
ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป ป. วิชาศึกษาทั่วไป

Certificate in General Education Cert. in General Education

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

รหัส 10

ประกาศนียบััตรวิชาศึกษาท่ัวไป

รหัส 10511

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึึ่�ง ดังน้ึ่� 

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่ีน้อยกว่ิา 5 ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 

 ท่ีสมัคร หรือั

2. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยม่ีอายุไม่ีตำ�ากวิ่า 25 ปี  

 บริบ้รณ์์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือั

3. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือั

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  

 หรือั 

5. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือ 

 ปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา 

 ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง

 

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอ่ยดข้องหลักส้ตร หน้า 49

สมัีครภาคต้น   ศึกษาโปรแกรมีการลงที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 68

สมัีครภาคปลาย ศึกษาโปรแกรมีการลงที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 78
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ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่�วิไป (10511)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบัตร์

ปร์ะกาศินียบัตร์วิิชาศึิกษาท่ัวิไป  ร์หััส 10511*

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

รวิมีตลอดหลักส้ตรต้องศึกษาไม่ีน้อยกว่ิา 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

 - บัังคับั   1   ชุุดวิิชุา

 10151 ไทยศึกษา

 -  และเลือก   4   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  และส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต  10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก  10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

 10131  สังคมมนุษย์ 10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร

หมายเหตุ * หลักส้ตรประกาศน่ยบัตรวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบัตร์

ปร์ะกาศินียบัตร์วิิชางานสาร์สนเทศิ  ร์หััส 10451 หัลักสูตร์ปรั์บปรุ์ง พ.ศิ. 2565  

ชื่อัประกาศนียบััตร ชื่อัย่อั
ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ ป.ส.
Certificate in Information Work Cert. in Inf. Wk.

(เปิดรับนักศึกษา ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

รหัส 10

ประกาศนียบััตรวิชางานสารสนเทศ

รหัส 10451

 เปิดสอน  4  กลุ่มีวิิชีา* ดังน่�

 1) กลุ่มีวิิชีางานห้องสมุีด รหัส  1

 2) กลุ่มีวิิชีางานศ้นย์สื�อการศึกษาและ

  แหล่งเร่ยนร้้ รหัส  2

 3) กลุ่มีวิิชีางานสำานักงาน รหัส  3

 4) กลุ่มีวิิชีางานสารสนเที่ศการท่ี่องเท่ี่�ยวิและ

  ศิลปวัิฒินธรรมี รหัส  4

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึึ่�ง ดังน้ึ่� 

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่ีน้อยกว่ิา 5 ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 

 ท่ีสมัคร หรือั

2. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยม่ีอายุไม่ีตำ�ากว่ิา 25 ปี  

 บริบ้รณ์์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือั

3. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือั

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  

 หรือั 

5. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือ 

 ปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา 

 ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอ่ยดข้องหลักส้ตร หน้า 51-52

สมัีครภาคต้น   ศึกษาโปรแกรมีการลงที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 69

สมัีครภาคปลาย ศึกษาโปรแกรมีการลงที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 80-81

*ผูู้�สมััครต�องกรอกช่ืื่อและรหัสกล่�มัวิิชื่า

ท่ีต�องการศึกษาลงในใบสมััครฯ (มัสธ.1)

ข้�อ 19.3 และข้�อ 19.4 ให�ครบถ้�วิน

มิัฉะนั�นการสมััครข้องท�านจะไมั�สมับูรณ์
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ประกาศนียบัตรวิชางานีสารสนีเทศ (10451)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบัตร์

ปร์ะกาศินียบัตร์วิิชางานสาร์สนเทศิ  ร์หััส 10451 หัลักสูตร์ปรั์บปรุ์ง พ.ศิ. 2565  

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

รวิมีตลอดหลักส้ตรต้องศึกษาไม่ีน้อยกว่ิา 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

 1) กลุ่มีวิิชีางานห้องสมุีด รหัส 1

 - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น 13413 เทคโนโลยีดิจิทัล 13313 การบริการและเผยแพร่   

    และวิทยาการข้อมูล  สารสนเทศ

 - และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 13202 การส่ือสารในงาน 13314 การจัดการองค์การ 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

       สารสนเทศ  สารสนเทศ  มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

      13311 การพัฒนาและการจัดการ 13315 การสงวนรักษา 13416 พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

                 ทรัพยากรสารสนเทศ  สารสนเทศดิจิทัล  ในงานสารสนเทศ

      13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ 13411 การจัดการสารสนเทศ

               ลักษณะพิเศษ

 2) กลุ่มีวิิชีางานศ้นย์สื�อการศึกษาและแหล่งเร่ยนร้้ รหัส 2

 -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น 13413 เทคโนโลยีดิจิทัล 27112 การบริหารศูนย์ส่ือการศึกษา

    และวิทยาการข้อมูล

 - และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 13311  การพัฒนาและการจัดการ 13315 การสงวนรักษา 26403 แหล่งวิทยาการชุมชน

                 ทรัพยากรสารสนเทศ  สารสนเทศดิจิทัล  เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

   13313 การบริการและเผยแพร่ 13416 พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 26406 การพัฒนาและการใช้ส่ือ

       สารสนเทศ  ในงานสารสนเทศ  การเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้

      13314 การจัดการองค์การ 20303 จิตวิทยาและวิทยาการ  ตลอดชีวิต

                 สารสนเทศ  การเรียนรู้

 3) กลุ่มีวิิชีางานสำานักงาน รหัส 3

 - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น 13413 เทคโนโลยีดิจิทัล 13421 การจัดการงานส�านักงาน   

    และวิทยาการข้อมูล  
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 - และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 13202 การส่ือสารในงานสารสนเทศ 13321 การส่ือสารธุรกิจใน 32342 ภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ

      13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ           ยุคดิจิทัล 32452 กลยุทธ์การจัดการ

 13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 13423 ระบบสารสนเทศส�านักงาน  ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ      

  ดิจิทัล 32210 องค์การและการจัดการ          แห่งการเรียนรู้

    และการจัดการเชิงกลยุทธ์           

 4)  กลุ่มีวิิชีางานสารสนเที่ศการท่ี่องเท่ี่�ยวิและศิลปวัิฒินธรรมี รหัส 4

 -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเท่ียว 13201 สารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น 13413 เทคโนโลยีดิจิทัล

      และวิทยาการข้อมูล 

 - และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 13202 การส่ือสารในงานสารสนเทศ 13416 พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

      12310 วิถีไทย 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ       ในงานสารสนเทศ

     12313 ท้องถ่ินไทย 13315 การสงวนรักษาสารสนเทศ 32335 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ

    ดิจิทัล  การท่องเท่ียวและ

      อุตสาหกรรมท่องเท่ียว
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ประกาศนียบัตรภาษาจีนีเพื่
�อการสื่�อสื่าร (10713)

สื่าขาวิชาศิลปศาสื่ตร์ (10)

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอ่ยดข้องหลักส้ตร หน้า 54

สมัีครภาคต้น   ศึกษาโปรแกรมีการลงที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 70

สมัีครภาคปลาย ศึกษาโปรแกรมีการลงที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 82

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบัตร์

ปร์ะกาศินียบัตร์ภาษาจีีนเพ่ือัการ์ส่ือัสาร์  ร์หััส 10713  

ชื่อัประกาศนียบััตร ชื่อัย่อั
ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ป.จส.
Certificate in Chinese for Communication Cert. in CC

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

รหัส 10

ประกาศนียบััตรภาษาจีนเพ่ือัการส่ือัสาร  

รหัส 10713

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึึ่�ง ดังน้ึ่�

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่ีน้อยกว่ิา 5 ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 

 ท่ีสมัคร หรือั

2. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยม่ีอายุไม่ีตำ�ากว่ิา 25 ปี  

 บริบ้รณ์์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือั         

3. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามท่ี 

 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือั

4. ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือ 

 เทียบเท่าหรือสูงกว่า จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย 

 รับรอง
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบัตร์

ปร์ะกาศินียบัตร์ภาษาจีีนเพื่อัการ์สื่อัสาร์  ร์หััส 10713 

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

รวิมีตลอดหลักส้ตรต้องศึกษาไม่ีน้อยกว่ิา 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร* 11007 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

11006 ภาษาจีนเพ่ือการพาณิชย์ 11008 ภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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ประกาศนียบัตรวิชาภาษาเขมร (10811)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบัตร์

ปร์ะกาศินียบัตร์วิิชาภาษาเขมร์  ร์หััส 10811

ชื่อัประกาศนียบััตร ชื่อัย่อั
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาเขมร ป.ข.
Certificate in Khmer Language Cert. in Khmer Lang.

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

รหัส 10

ประกาศนียบััตรวิชาภาษาเขมร  

รหัส 10811                                                     

            

           

             

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึึ่�ง ดังน้ึ่�

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่ีน้อยกว่ิา 5 ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 

 ท่ีสมัคร หรือั

2. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยม่ีอายุไม่ีตำ�ากว่ิา 25 ปี  

 บริบ้รณ์์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือั         

3. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามท่ี 

 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือั

4. ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือ 

 เทียบเท่าหรือสูงกว่า จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย 

 รับรอง

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอ่ยดข้องหลักส้ตร หน้า 56

สมัีครภาคต้น   ศึกษาโปรแกรมีการลงที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 70

สมัีครภาคปลาย ศึกษาโปรแกรมีการลงที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 82
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบัตร์

ปร์ะกาศินียบัตร์วิิชาภาษาเขมร์  ร์หััส 10811

โคุรงสร�างหลักส้ติร                                                                                                                                         

ก.  หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป*                                 1 ชุีดวิิชีา     (6 หน่วิยกิต)                                                                              
ข้.  หมีวิดวิิชีาเฉพาะ                                             4    ชุีดวิิชีา     (24 หน่วิยกิต) 

รวิมีตลอดหลักส้ตรต้องศึกษาไม่ีน้อยกว่ิา                 5     ชุีดวิิชีา     (30 หน่วิยกิต) 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก.  หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป*                1    ชุีดวิิชีา       (6 หน่วิยกิต) 

    10163  ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

ข้.  หมีวิดวิิชีาเฉพาะ                                             4     ชุีดวิิชีา     (24 หน่วิยกิต) 

    วิิชุาแกน   1   ชุุดวิิชุา

   11010  พ้ืนฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร

    วิิชุาเฉพาะด้าน   3   ชุุดวิิชุา

    11011  การอ่านและการเขียนภาษาเขมร    11012  ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ      11013  ภาษาเขมรเพ่ือการท่องเท่ียว

หมายเหตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย (10011)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบัตร์

ปร์ะกาศินียบัตร์วิิชาภาษาไทย  ร์หััส 10011

ชื่อัประกาศนียบััตร ชื่อัย่อั
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย ป. วิชาภาษาไทย
Certificate in Thai Cert. in Thai

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

รหัส 10

ประกาศนียบััตรวิชาภาษาไทย

รหัส 10011                                                   

            

           

             

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึึ่�ง ดังน้ึ่�

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่ีน้อยกว่ิา 5 ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 

 ท่ีสมัคร หรือั

2. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยม่ีอายุไม่ีตำ�ากว่ิา 25 ปี  

 บริบ้รณ์์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือั         

3. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามท่ี 

 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือั

4.   ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ   

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือ 

 ปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษา  

 ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง

      

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอ่ยดข้องหลักส้ตร หน้า 58

สมัีครภาคต้น   ศึกษาโปรแกรมีการลงที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 70

สมัีครภาคปลาย ศึกษาโปรแกรมีการลงที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 82
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบัตร์

ปร์ะกาศินียบัตร์วิิชาภาษาไทย  ร์หััส 10011

โคุรงสร�างหลักส้ติร                                                                                                                                          

หมีวิดวิิชีาเฉพาะ                                          5    ชุีดวิิชีา   (30 หน่วิยกิต)                                                                              
 รวิมีตลอดหลักส้ตรต้องศึกษาไม่ีน้อยกว่ิา      5     ชุีดวิิชีา   (30 หน่วิยกิต) 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
 หมีวิดวิิชีาเฉพาะ                                               5    ชุีดวิิชีา    (30  หน่วิยกิต) 

10161  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร*          12306 วรรณคดีไทย        12411  ภาษาถ่ินและวรรณกรรม

10202  การอ่านภาษาไทย 12410  ลักษณะภาษาไทย  ท้องถ่ินไทย

                  

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)
ปร์ะกาศินียบัตร์วิชาภาษาไทย (10011)
ปร์ะกาศินียบัตร์วิชาสังคมและวิฒ

นีธร์ร์มไทย (10021)
สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบัตร์

ปร์ะกาศินียบัตร์วิิชาสังคมและวิัฒนธร์ร์มไทย  ร์หััส 10021

ชื่อัประกาศนียบััตร ชื่อัย่อั
ประกาศนียบัตรวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย ป. วิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย
Certificate in Thai Social and Cultural
Studies

Cert. in Thai Social and Cultural 
Studies

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น และ ภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

รหัส 10

ประกาศนียบััตรวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย

รหัส 10021                                                  

            

           

             

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึึ่�ง ดังน้ึ่�

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่ีน้อยกว่ิา 5 ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 

 ท่ีสมัคร หรือั

2. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยม่ีอายุไม่ีตำ�ากว่ิา 25 ปี  

 บริบ้รณ์์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือั         

3. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามท่ี 

 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือั

4.   ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ   

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือ 

 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาท่ีสภา 

 มหาวิทยาลัยรับรอง     

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอ่ยดข้องหลักส้ตร หน้า 60

สมัีครภาคต้น ศึกษาโปรแกรมีการลงที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 70

สมัีครภาคปลาย ศึกษาโปรแกรมีการลงที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 82
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบัตร์

ปร์ะกาศินียบัตร์วิิชาสังคมและวิัฒนธร์ร์มไทย  ร์หััส 10021

โคุรงสร�างหลักส้ติร                                                                                                                                          

หมีวิดวิิชีาเฉพาะ                                               5    ชีุดวิิชีา  (30 หน่วิยกิต)                                                                              
 รวิมีตลอดหลักส้ตรต้องศึกษาไม่ีน้อยกว่ิา                  5    ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต) 

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
 หมีวิดวิิชีาเฉพาะ                                               5    ชุีดวิิชีา    (30  หน่วิยกิต) 

10152 ไทยกับสังคมโลก* 12310 วิถีไทย      12406  ไทยกับการปรับประเทศ

 11111  สังคมและวัฒนธรรมไทย 12311  โลกทัศน์ไทย      ให้ทันสมัย

 

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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