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1) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ รหััส 10
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ รหััส 10 รัั บ ผิิ ด ชอบการเปิิ ด สอนชุุ ด วิิ ช าในหมวดวิิ ช าศึึ ก ษาทั่่� ว ไปให้้ แ ก่่ นัั ก ศึึ ก ษา
ในทุุกสาขาวิิชา ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้บััณฑิิตทุุกคนของมหาวิิทยาลััยเป็็นผู้้�มีีความรู้้�พื้้�นฐานที่่�จำ�ำ เป็็นในการเข้้าใจสัังคมและ
การเปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นอยู่่�ตลอดเวลา สามารถดำำ�รงอยู่่�ในสัังคมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อส่่วนรวม รวมทั้้�งมีีความตระหนัักในคุุณค่่าของวััฒนธรรม ควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาจิิตใจและความเป็็นอยู่่� สาขาวิิชา
ศิิลปศาสตร์์เปิิดสอนระดัับปริิญญาตรีีและประกาศนีียบััตรในหลัักสููตรต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1.		หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ รหััส 10454 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
		 เน้้นการให้้ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับการจััดการสารสนเทศด้้วยการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศแก่่บุคุ ลากรสารสนเทศและ
ผู้้�สนใจทั่่�วไป เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิงานในองค์์การสารสนเทศประเภทต่่าง ๆ เช่่น ห้้องสมุุด ศููนย์์เอกสาร ศููนย์์สารสนเทศ
ศููนย์์ข้้อมููล หน่่วยทะเบีียนและสถิิติิ ตลอดจนหน่่วยงานและสำำ�นัักงานทุุกแห่่งที่่�ใช้้สารสนเทศประกอบการวิินิิจฉััยสั่่�งการ
ทั้้�งในภาครััฐและเอกชน เปิิดสอน 4 กลุ่่�มวิิชา ดัังนี้้�
		 (1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1
		 (2) กลุ่่�มวิิชางานศููนย์์สื่่�อการศึึกษาและแหล่่งเรีียนรู้้� รหััส 2
		 (3) กลุ่่�มวิิชางานสำำ�นัักงาน รหััส 3
		 (4) กลุ่่�มวิิชางานสารสนเทศการท่่องเที่่�ยวและศิิลปวััฒนธรรม รหััส 4
2.		หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ รหััส 10614 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
		 (เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)
		 เน้้นการให้้ความรู้้� ความสามารถ เพิ่่�มมาตรฐานวิิชาชีีพและทัักษะที่่�จำำ�เป็็นในการใช้้ภาษาต่่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอัังกฤษ ซึ่่�งเป็็นภาษาสากลของโลก สามารถผลิิตบััณฑิิตให้้มีีความรู้้� ความเข้้าใจในเนื้้�อหาสาระ พััฒนาศัักยภาพ
ของบุุคคลให้้มีีทัักษะการใช้้ภาษาอัังกฤษ ตลอดจนส่่งเสริิมการศึึกษาค้้นคว้้า วิิจััยในด้้านการเรีียนการสอนภาษาอัังกฤษ
และเป็็นผู้้�มีีคุุณธรรมจริิยธรรมในวิิชาชีีพการใช้้ภาษาอัังกฤษ
3.		หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา รหััส 10224 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
		 เน้้นการเผยแพร่่ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับสัังคมและวััฒนธรรมทุุกแง่่มุมุ ในลัักษณะสหวิิทยาการ ส่่งเสริิมและกระตุ้้�นให้้มีี
การค้้นคว้้าและวิิจััยด้้านไทยคดีีศึึกษา ตลอดจนผลิิตบุุคลากรที่่�มีีความสามารถในการวิิเคราะห์์และวิิจารณ์์สัังคมและ
วััฒนธรรมไทยอย่่างมีีเหตุุผล
4.		หลัักสููตรประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ รหััส 10111
		 เน้้นการให้้ความรู้้ค� วามเข้้าใจในการฟััง พููด อ่่าน และเขีียนภาษาอัังกฤษ เพื่่อ� เป็็นพื้้�นฐานในการศึึกษาหาความรู้้�
และการประกอบอาชีีพ แบ่่งเป็็น 10 กลุ่่�มวิิชาเฉพาะ ดัังนี้้�
		 (1)		 กลุ่่�มวิิชาเฉพาะครูู รหััส A
(6) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการท่่องเที่่�ยว รหััส 5
		 (2)		 กลุ่่�มวิิชาเฉพาะกฎหมาย รหััส 1
(7) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะคอมพิิวเตอร์์ รหััส 6
		 (3)		 กลุ่่�มวิิชาเฉพาะธุุรกิิจ รหััส 2
(8) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการสาธารณสุุข รหััส 7
		 (4)		 กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการโรงแรม รหััส 3
(9) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะช่่าง รหััส 8
		 (5)		 กลุ่่�มวิิชาเฉพาะงานสำำ�นัักงาน รหััส 4
(10) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการเกษตร รหััส 9
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5.		หลัักสููตรประกาศนีียบััตรวิิชาศึึกษาทั่่�วไป รหััส 10511
		 เน้้นความรู้้�ด้า้ นมนุุษยศาสตร์์ สัังคมศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีและภาษา ตามวััตถุุประสงค์์ของหมวด
วิิชาศึึกษาทั่่�วไปในหลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีีซึ่่�งสามารถเทีียบโอนหน่่วยกิิตเข้้าสู่่�การศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษาได้้
6.		หลัักสููตรประกาศนีียบััตรวิิชางานสารสนเทศ รหััส 10451 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
		 เน้้นให้้ผู้เ้� รีียนมีีความรู้้ค� วามสามารถในการจััดการสารสนเทศและปฏิิบัติั งิ านด้้านสารสนเทศในหน่่วยงานและ
องค์์การต่่าง ๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและสนองตอบต่่อความต้้องการของผู้้�เรีียนในยุุคสัังคมปััจจุุบััน
		 แบ่่งเป็็น 4 กลุ่่�มวิิชาดัังนี้้�
(1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1
(2) กลุ่่�มวิิชางานศููนย์์สื่่�อการศึึกษาและแหล่่งเรีียนรู้้� รหััส 2
(3) กลุ่่�มวิิชางานสำำ�นัักงาน รหััส 3
(4) กลุ่่�มวิิชางานสารสนเทศการท่่องเที่่�ยวและศิิลปวััฒนธรรม รหััส 4
7. 	หลัักสููตรประกาศนีียบััตรภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร รหััส 10713
8. 	หลัักสููตรประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาเขมร รหััส 10811
9.		หลัักสููตรประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย รหััส 10011
10.	หลัักสููตรประกาศนีียบััตรวิิชาสัังคมและวััฒนธรรมไทย รหััส 10021
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์มีีวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1. เพื่่�อให้้ความรู้้�ทางด้้านศิิลปศาสตร์์แก่่บุุคลากรที่่�ประสงค์์จะพััฒนาวิิชาชีีพของตนเองอย่่างกว้้างขวางยิ่่�งขึ้้�น
2. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตในแขนงวิิชาที่่�ให้้บริิการและอำำ�นวยประโยชน์์แก่่สัังคมในด้้านต่่าง ๆ
3. เพื่่�อให้้บริิการทางวิิชาการแก่่สาขาวิิชาต่่าง ๆ ของมหาวิิทยาลััย
4. เพื่่�อบููรณาการวิิชาการด้้านต่่าง ๆ และนำำ�มาประยุุกต์์ให้้เหมาะสมแก่่บุุคคลแต่่ละอาชีีพ
ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาในสาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ สามารถประกอบอาชีีพในองค์์การสารสนเทศประเภทต่่าง ๆ
เช่่น ห้้องสมุุด ศููนย์์เอกสาร ศููนย์์สารสนเทศ ศููนย์์ข้้อมููล และหน่่วยทะเบีียนและสถิิติิ เป็็นนัักวิิชาการด้้านศิิลปวััฒนธรรม
การประชาสััมพัันธ์์ สื่่�อสารมวลชน การวิิจััยทางไทยคดีีศึึกษา และสามารถนำำ�ความรู้้�และทัักษะด้้านภาษาอัังกฤษ
ไปประยุุกต์์ในอาชีีพครูู อาจารย์์ นัักวิิชาการ นัักกฎหมาย นัักธุุรกิิจ พนัักงานโรงแรม มััคคุุเทศก์์ เจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักงาน
ช่่าง นัักวิิชาการเกษตร และอาชีีพอื่น่� ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง อีีกทั้้�งสามารถศึึกษาต่่อในระดัับที่่�สููงขึ้้น� ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ รหััส 10454 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชื่่�อปริิญญา
ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (สารสนเทศศาสตร์์)
Bachelor of Arts (Information Science)

ชื่่�อย่่อ
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์์)
B.A. (Information Science)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์
รหััส 10
แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์

รหััส 10454

เปิิดสอน 4 กลุ่่�มวิิชา* ดัังนี้้�

1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1
2) กลุ่่�มวิิชางานศููนย์์สื่่�อการศึึกษาและ
แหล่่งเรีียนรู้้� รหััส 2
3) กลุ่่�มวิิชางานสำำ�นัักงาน รหััส 3
4) กลุ่่�มวิิชางานสารสนเทศการท่่องเที่่�ยว
และศิิลปวััฒนธรรม รหััส 4

*ผู้้�สมััครต้้องกรอกชื่่�อและรหััสกลุ่่�มวิิชา
ที่่�ต้้องการศึึกษาลงในใบสมััครฯ (มสธ.1)
ข้้อ 19.3 และข้้อ 19.4 ให้้ครบถ้้วน
มิิฉะนั้้�นการสมััครของท่่านจะไม่่สมบููรณ์์

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้ที่� มี่� ีประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือการเป็็นผู้้�นำำ�
	สัังคมอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หรืือมีีอายุุ
ไม่่น้้อยกว่่า 25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร
โดยกรอกแบบฟอร์์ม มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อม
หลัักฐานประกอบการสมััครเพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณา
รัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) หรืือ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้น� สููง (ปวส.) หรืืออนุุปริิญญา หรืือปริิญญา
	ชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
	ที่่�สภามหาวิิทยาลััยนั้้�น ๆ รัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 20-32
สมััครภาคต้้น	 ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 61-66
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 71-76

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2572
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ รหััส 10454 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา
13	ชุุดวิิชา
2	ชุุดวิิชา
20	ชุุดวิิชา

(30 หน่่วยกิิต)
(78 หน่่วยกิิต)
( 12 หน่่วยกิิต)
(120 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 1 ชุุดวิิชา
10151 ไทยศึึกษา
- และเลืือก 4 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียนตามกลุ่่�มวิิชา กลุ่่�มวิิชาละ 1 ชุุดวิิชา ต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาภาษา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
					
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 9 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 8 ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13313 การบริิการและเผยแพร่่
13401 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ
สารสนเทศ
สารสนเทศศาสตร์์(1)
13203 การวิิจััยและการปฏิิบััติิงาน
13314 การจััดการองค์์การสารสนเทศ 13413 เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและ
สารสนเทศอิิงหลัักฐาน
13315 การสงวนรัักษาสารสนเทศ		
วิิทยาการข้้อมููล
เชิิงประจัักษ์์		ดิิจิิทััล
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาจะต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
		และนัั ก ศึึ ก ษาจะต้้ อ งเตรีี ย มความพร้้ อ มก่่ อ นเข้้ า รัั บ การอบรมเข้้ ม ด้้ ว ยการทบทวนเนื้้� อ หาชุุ ด วิิ ช าที่่� ไ ด้้ ศึึ ก ษามาตลอดหลัั ก สููตร
		รวมทั้้�งฝึึกฝนการใช้้คอมพิิวเตอร์์และอิินเทอร์์เน็็ต
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- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
11301 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ	 11304 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับ
11313 ภาษาอัังกฤษเพื่่�องาน
11302 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการ		
เจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักงาน		
สารสนเทศ
	ท่่องเที่่�ยว	
11305 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับ
			ผู้้�ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
วิิชาเฉพาะด้้าน 4 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียน 1 กลุ่่�มวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาใดกลุ่่�มวิิชาหนึ่่�ง ต่่อไปนี้้�

1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13311 การพััฒนาและการจััดการ
13312 การวิิเคราะห์์สารสนเทศ
13412 แหล่่งสารสนเทศทางสัังคมศาสตร์์
ทรััพยากรสารสนเทศ				
มนุุษยศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13411 การจััดการสารสนเทศ
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
13423 ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน
	ลัักษณะพิิเศษ
ในงานสารสนเทศ

2) กลุ่่�มวิิชางานศููนย์์สื่่�อการศึึกษาและแหล่่งเรีียนรู้้� รหััส 2

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13416 	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
26403 แหล่่งวิิทยาการชุุมชน
27112 การบริิหารศููนย์์สื่่�อการศึึกษา
ในงานสารสนเทศ		
เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13311 การพััฒนาและการจััดการ
20303 	จิิตวิิทยาและวิิทยาการ
26406 การพััฒนาและการใช้้สื่่�อการ
ทรััพยากรสารสนเทศ		
การเรีียนรู้้�		
เรีียนรู้้�เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต

3) กลุ่่�มวิิชางานสำำ�นัักงาน รหััส 3

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13321 การสื่่�อสารธุุรกิิจในยุุคดิิจิิทััล
13421 การจััดการงานสำำ�นัักงาน
13423
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32210 องค์์การและการจััดการ
32342 ภาวะผู้้�นำำ�และพฤติิกรรมองค์์การ 32452
และการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์				
							

4) กลุ่่�มวิิชางานสารสนเทศการท่่องเที่่�ยวและศิิลปวััฒนธรรม รหััส 4

ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน
กลยุุทธ์์การจััดการ
ทรััพยากรมนุุษย์์และองค์์การ
แห่่งการเรีียนรู้้�

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการ
				
ในงานสารสนเทศ		ท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรม
						ท่่องเที่่�ยว
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
12305	ศิิลปะกัับสัังคมไทย
12310 วิิถีีไทย
12313	ท้้องถิ่่�นไทย

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
2	ชุุดวิิชา (12 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2.  สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
โครงสร้้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
				
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
					
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 6 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13401 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ	
13413 เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและ
(1)
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ		
สารสนเทศศาสตร์์ 		
วิิทยาการข้้อมููล
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
11313 ภาษาอัังกฤษเพื่่�องาน
13203 การวิิจััยและการปฏิิบััติิงาน
13313 การบริิการและเผยแพร่่
สารสนเทศ
สารสนเทศอิิงหลัักฐาน
สารสนเทศ
			
เชิิงประจัักษ์์
13314 การจััดการองค์์การสารสนเทศ
					
13315 การสงวนรัักษาสารสนเทศดิิจิิทััล
วิิชาเฉพาะด้้าน 4 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียน 1 กลุ่่�มวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาใดกลุ่่�มวิิชาหนึ่่�ง ต่่อไปนี้้�

1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13311 การพััฒนาและการจััดการ
13312 การวิิเคราะห์์สารสนเทศ
13412 แหล่่งสารสนเทศทางสัังคมศาสตร์์
ทรััพยากรสารสนเทศ				
มนุุษยศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13411 การจััดการสารสนเทศ
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
13423 ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน
	ลัักษณะพิิเศษ
ในงานสารสนเทศ

2) กลุ่่�มวิิชางานศููนย์์สื่่�อการศึึกษาและแหล่่งเรีียนรู้้� รหััส 2

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
26403 แหล่่งวิิทยาการชุุมชน
27112 การบริิหารศููนย์์สื่่�อการศึึกษา
ในงานสารสนเทศ		
เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13311 การพััฒนาและการจััดการ
20303 	จิิตวิิทยาและวิิทยาการ
26406 การพััฒนาและการใช้้สื่่�อการ
ทรััพยากรสารสนเทศ		
การเรีียนรู้้�		
เรีียนรู้้�เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต

3) กลุ่่�มวิิชางานสำำ�นัักงาน รหััส 3

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13321 การสื่่�อสารธุุรกิิจในยุุคดิิจิิทััล
13421 การจััดการงานสำำ�นัักงาน
13423
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32210 องค์์การและการจััดการ
32342 ภาวะผู้้�นำำ�และพฤติิกรรมองค์์การ 32452
และการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์				
							

ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน
กลยุุทธ์์การจััดการ
ทรััพยากรมนุุษย์์และองค์์การ
แห่่งการเรีียนรู้้�

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาจะต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
		และนัั ก ศึึ ก ษาจะต้้ อ งเตรีี ย มความพร้้ อ มก่่ อ นเข้้ า รัั บ การอบรมเข้้ ม ด้้ ว ยการทบทวนเนื้้� อ หาชุุ ด วิิ ช าที่่� ไ ด้้ ศึึ ก ษามาตลอดหลัั ก สููตร
		รวมทั้้�งฝึึกฝนการใช้้คอมพิิวเตอร์์และอิินเทอร์์เน็็ต

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

24 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

4) กลุ่่�มวิิชางานสารสนเทศการท่่องเที่่�ยวและศิิลปวััฒนธรรม รหััส 4

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการ
				
ในงานสารสนเทศ		ท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรม
						ท่่องเที่่�ยว
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
12305	ศิิลปะกัับสัังคมไทย
12310 วิิถีีไทย
12313	ท้้องถิ่่�นไทย
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

3.  สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
					
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 6 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13401 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ	
13413 เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและ
(1)
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ		
สารสนเทศศาสตร์์ 		
วิิทยาการข้้อมููล
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
11313 ภาษาอัังกฤษเพื่่�องาน
13203 การวิิจััยและการปฏิิบััติิงาน
13313 การบริิการและเผยแพร่่
สารสนเทศ
สารสนเทศอิิงหลัักฐาน
สารสนเทศ
			
เชิิงประจัักษ์์
13314 การจััดการองค์์การสารสนเทศ
					
13315 การสงวนรัักษาสารสนเทศดิิจิิทััล
วิิชาเฉพาะด้้าน 4 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียน 1 กลุ่่�มวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาใดกลุ่่�มวิิชาหนึ่่�ง ต่่อไปนี้้�

1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13311 การพััฒนาและการจััดการ
13312 การวิิเคราะห์์สารสนเทศ
13412 แหล่่งสารสนเทศทางสัังคมศาสตร์์
ทรััพยากรสารสนเทศ				
มนุุษยศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13411 การจััดการสารสนเทศ
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
13423 ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน
	ลัักษณะพิิเศษ
ในงานสารสนเทศ

2) กลุ่่�มวิิชางานศููนย์์สื่่�อการศึึกษาและแหล่่งเรีียนรู้้� รหััส 2

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13416 	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
26403 แหล่่งวิิทยาการชุุมชน
27112 การบริิหารศููนย์์สื่่�อการศึึกษา
ในงานสารสนเทศ		
เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13311 การพััฒนาและการจััดการ
20303 	จิิตวิิทยาและวิิทยาการ
26406 การพััฒนาและการใช้้สื่่�อการ
ทรััพยากรสารสนเทศ		
การเรีียนรู้้�		
เรีียนรู้้�เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต

3) กลุ่่�มวิิชางานสำำ�นัักงาน รหััส 3

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13321 การสื่่�อสารธุุรกิิจในยุุคดิิจิิทััล

13421 การจััดการงานสำำ�นัักงาน

13423 ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาจะต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิ ชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
		และนัั ก ศึึ ก ษาจะต้้ อ งเตรีี ย มความพร้้ อ มก่่ อ นเข้้ า รัั บ การอบรมเข้้ ม ด้้ ว ยการทบทวนเนื้้� อ หาชุุ ด วิิ ช าที่่� ไ ด้้ ศึึ ก ษามาตลอดหลัั ก สููตร
		รวมทั้้�งฝึึกฝนการใช้้คอมพิิวเตอร์์และอิินเทอร์์เน็็ต

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

26 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32210 องค์์การและการจััดการ
32342 ภาวะผู้้�นำำ�และพฤติิกรรมองค์์การ 32452 กลยุุทธ์์การจััดการ
และการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์				
ทรััพยากรมนุุษย์์และองค์์การ
						
แห่่งการเรีียนรู้้�

4) กลุ่่�มวิิชางานสารสนเทศการท่่องเที่่�ยวและศิิลปวััฒนธรรม รหััส 4

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการ
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว
				
ในงานสารสนเทศ		ท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรม
						ท่่องเที่่�ยว
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
12305	ศิิลปะกัับสัังคมไทย
12310 วิิถีีไทย
12313	ท้้องถิ่่�นไทย
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

4.  สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
				
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 6 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13401 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ	
13413 เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและ
(1)
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ		
สารสนเทศศาสตร์์ 		
วิิทยาการข้้อมููล
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
11313 ภาษาอัังกฤษเพื่่�องาน
13203 การวิิจััยและการปฏิิบััติิงาน
13313 การบริิการและเผยแพร่่
สารสนเทศ
สารสนเทศอิิงหลัักฐาน
สารสนเทศ
			
เชิิงประจัักษ์์
13314 การจััดการองค์์การสารสนเทศ
					
13315 การสงวนรัักษาสารสนเทศดิิจิิทััล
วิิชาเฉพาะด้้าน 4 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียน 1 กลุ่่�มวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาใดกลุ่่�มวิิชาหนึ่่�ง ต่่อไปนี้้�

1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13311 การพััฒนาและการจััดการ
13312 การวิิเคราะห์์สารสนเทศ
13412 แหล่่งสารสนเทศทางสัังคมศาสตร์์
ทรััพยากรสารสนเทศ				
มนุุษยศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13411 การจััดการสารสนเทศ
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
13423 ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน
	ลัักษณะพิิเศษ
ในงานสารสนเทศ

2) กลุ่่�มวิิชางานศููนย์์สื่่�อการศึึกษาและแหล่่งเรีียนรู้้� รหััส 2

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13416 	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
26403 แหล่่งวิิทยาการชุุมชน
27112 การบริิหารศููนย์์สื่่�อการศึึกษา
ในงานสารสนเทศ		
เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13311 การพััฒนาและการจััดการ
20303 	จิิตวิิทยาและวิิทยาการ
26406 การพััฒนาและการใช้้สื่่�อการ
ทรััพยากรสารสนเทศ		
การเรีียนรู้้�		
เรีียนรู้้�เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต

3) กลุ่่�มวิิชางานสำำ�นัักงาน รหััส 3

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13321 การสื่่�อสารธุุรกิิจในยุุคดิิจิิทััล
13421 การจััดการงานสำำ�นัักงาน
13423
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32210 องค์์การและการจััดการ
32342 ภาวะผู้้�นำำ�และพฤติิกรรมองค์์การ 32452
และการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์				
						

ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน
กลยุุทธ์์การจััดการ
ทรััพยากรมนุุษย์์และองค์์การ
แห่่งการเรีียนรู้้�

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาจะต้้ องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึ กษาสุุ ดท้้ ายและเหลืื อไม่่ เกิิน 3 ชุุ ดวิิ ชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
		และนัั ก ศึึ ก ษาจะต้้ อ งเตรีี ย มความพร้้ อ มก่่ อ นเข้้ า รัั บ การอบรมเข้้ ม ด้้ ว ยการทบทวนเนื้้� อ หาชุุ ด วิิ ช าที่่� ไ ด้้ ศึึ ก ษามาตลอดหลัั ก สููตร
		รวมทั้้�งฝึึกฝนการใช้้คอมพิิวเตอร์์และอิินเทอร์์เน็็ต

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

28 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

4) กลุ่่�มวิิชางานสารสนเทศการท่่องเที่่�ยวและศิิลปวััฒนธรรม รหััส 4

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการ
				
ในงานสารสนเทศ		ท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรม
						ท่่องเที่่�ยว
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
12305	ศิิลปะกัับสัังคมไทย
12310 วิิถีีไทย
12313	ท้้องถิ่่�นไทย
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

5. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่�อสาร 
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
10121 อารยธรรมมนุุษย์์

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 6 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13401 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ	
13413 เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและ
(1)
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ		
สารสนเทศศาสตร์์ 		
วิิทยาการข้้อมููล
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
11313 ภาษาอัังกฤษเพื่่�องาน
13203 การวิิจััยและการปฏิิบััติิงาน
13313 การบริิการและเผยแพร่่
สารสนเทศ
สารสนเทศอิิงหลัักฐาน
สารสนเทศ
			
เชิิงประจัักษ์์
13314 การจััดการองค์์การสารสนเทศ
					
13315 การสงวนรัักษาสารสนเทศดิิจิิทััล
วิิชาเฉพาะด้้าน 4 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียน 1 กลุ่่�มวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาใดกลุ่่�มวิิชาหนึ่่�ง ต่่อไปนี้้�

1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13311 การพััฒนาและการจััดการ
13312 การวิิเคราะห์์สารสนเทศ
13412 แหล่่งสารสนเทศทางสัังคมศาสตร์์
ทรััพยากรสารสนเทศ				
มนุุษยศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13411 การจััดการสารสนเทศ
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
13423 ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน
	ลัักษณะพิิเศษ
ในงานสารสนเทศ

2) กลุ่่�มวิิชางานศููนย์์สื่่�อการศึึกษาและแหล่่งเรีียนรู้้� รหััส 2

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13416 	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
26403 แหล่่งวิิทยาการชุุมชน
27112 การบริิหารศููนย์์สื่่�อการศึึกษา
ในงานสารสนเทศ		
เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13311 การพััฒนาและการจััดการ
20303 	จิิตวิิทยาและวิิทยาการ
26406 การพััฒนาและการใช้้สื่่�อการ
ทรััพยากรสารสนเทศ		
การเรีียนรู้้�		
เรีียนรู้้�เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต

3) กลุ่่�มวิิชางานสำำ�นัักงาน รหััส 3

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13321 การสื่่�อสารธุุรกิิจในยุุคดิิจิิทััล
13421 การจััดการงานสำำ�นัักงาน
13423 ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32210 องค์์การและการจััดการ
32342 ภาวะผู้้�นำำ�และพฤติิกรรมองค์์การ 32452 กลยุุทธ์์การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
และการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์				
และองค์์การแห่่งการเรีียนรู้้�

4) กลุ่่�มวิิชางานสารสนเทศการท่่องเที่่�ยวและศิิลปวััฒนธรรม รหััส 4

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการ
				
ในงานสารสนเทศ		ท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรม
						ท่่องเที่่�ยว
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
12305	ศิิลปะกัับสัังคมไทย
12310 วิิถีีไทย
12313	ท้้องถิ่่�นไทย
หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาจะต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิ ชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
		และนัั ก ศึึ ก ษาจะต้้ อ งเตรีี ย มความพร้้ อ มก่่ อ นเข้้ า รัั บ การอบรมเข้้ ม ด้้ ว ยการทบทวนเนื้้� อ หาชุุ ด วิิ ช าที่่� ไ ด้้ ศึึ ก ษามาตลอดหลัั ก สููตร
		รวมทั้้�งฝึึกฝนการใช้้คอมพิิวเตอร์์และอิินเทอร์์เน็็ต

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

30 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

6.  สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า 
โครงสร้้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 6 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13401 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ	
13413 เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและ
(1)
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ		
สารสนเทศศาสตร์์ 		
วิิทยาการข้้อมููล

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาจะต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
		และนัั ก ศึึ ก ษาจะต้้ อ งเตรีี ย มความพร้้ อ มก่่ อ นเข้้ า รัั บ การอบรมเข้้ ม ด้้ ว ยการทบทวนเนื้้� อ หาชุุ ด วิิ ช าที่่� ไ ด้้ ศึึ ก ษามาตลอดหลัั ก สููตร
		รวมทั้้�งฝึึกฝนการใช้้คอมพิิวเตอร์์และอิินเทอร์์เน็็ต
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- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
11313 ภาษาอัังกฤษเพื่่�องาน
13203 การวิิจััยและการปฏิิบััติิงาน
13313 การบริิการและเผยแพร่่
สารสนเทศ
สารสนเทศอิิงหลัักฐาน
สารสนเทศ
			
เชิิงประจัักษ์์
13314 การจััดการองค์์การสารสนเทศ
					
13315 การสงวนรัักษาสารสนเทศดิิจิิทััล
วิิชาเฉพาะด้้าน 4 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียน 1 กลุ่่�มวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาใดกลุ่่�มวิิชาหนึ่่�ง ต่่อไปนี้้�

1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13311 การพััฒนาและการจััดการ
13312 การวิิเคราะห์์สารสนเทศ
13412 แหล่่งสารสนเทศทางสัังคมศาสตร์์
ทรััพยากรสารสนเทศ				
มนุุษยศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13411 การจััดการสารสนเทศ
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
13423 ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน
	ลัักษณะพิิเศษ
ในงานสารสนเทศ

2) กลุ่่�มวิิชางานศููนย์์สื่่�อการศึึกษาและแหล่่งเรีียนรู้้� รหััส 2

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13416 	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
26403 แหล่่งวิิทยาการชุุมชน
27112 การบริิหารศููนย์์สื่่�อการศึึกษา
ในงานสารสนเทศ		
เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13311 การพััฒนาและการจััดการ
20303 	จิิตวิิทยาและวิิทยาการ
26406 การพััฒนาและการใช้้สื่่�อการ
ทรััพยากรสารสนเทศ		
การเรีียนรู้้�		
เรีียนรู้้�เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต

3) กลุ่่�มวิิชางานสำำ�นัักงาน รหััส 3

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13321 การสื่่�อสารธุุรกิิจในยุุคดิิจิิทััล
13421 การจััดการงานสำำ�นัักงาน
13423
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32210 องค์์การและการจััดการ
32342 ภาวะผู้้�นำำ�และพฤติิกรรมองค์์การ 32452
และการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์				
						

4) กลุ่่�มวิิชางานสารสนเทศการท่่องเที่่�ยวและศิิลปวััฒนธรรม รหััส 4

ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน
กลยุุทธ์์การจััดการ
ทรััพยากรมนุุษย์์และองค์์การ
แห่่งการเรีียนรู้้�

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการ
				
ในงานสารสนเทศ		ท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรม
						ท่่องเที่่�ยว
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
12305	ศิิลปะกัับสัังคมไทย
12310 วิิถีีไทย
12313	ท้้องถิ่่�นไทย

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ (10454) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

32 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั รหรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ รหััส 10614 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชื่่�อปริิญญา
ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (ภาษาอัังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)

ชื่่�อย่่อ
ศศ.บ. (ภาษาอัังกฤษ)
B.A. (English)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์
รหััส 10
แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ
รหััส 10614

ผู้้�สมััครเข้้าศึึกษาแขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ
ทุุกคนต้้องกรอก email address ของ
ตนเองลงในใบสมััครฯ (มสธ.1) ข้้อ 16.1
ด้้วยตััวบรรจงและชััดเจน เพื่่�อใช้้ติิดต่่อใน
การเรีียนด้้วยระบบ e-Learning

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้ที่� มี่� ีประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือการเป็็นผู้้�นำำ�
	สัังคมอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หรืือมีีอายุุ
ไม่่น้้อยกว่่า 25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร
โดยกรอกแบบฟอร์์ม มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อม
หลัักฐานประกอบการสมััครเพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณา
รัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาชั้้น� ใดชั้้น� หนึ่่�ง
หรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ผู้้มี� ีคุุณสมบััติวุิ ฒิ
ุ กิ ารศึึกษาดัังกล่่าวข้้างต้้น จำำ�เป็็นต้้องมีีความรู้้�
ความสามารถ และประสบการณ์์ในการใช้้และเข้้าถึึงคอมพิิวเตอร์์
และอิินเทอร์์เน็็ตได้้โดยสะดวก เนื่่�องจากเป็็นหลัักสููตรที่่�มีี
ระบบ การเรีียนการสอนผ่่านเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ และ
	สื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์เป็็นหลัักและนัักศึึกษาต้้องส่่งงาน
	ตามเวลาที่่�กำำ�หนดเป็็นประจำำ� และต้้องมีีความรู้้�ภาษาไทย
	อ่่านออกเขีียนได้้เป็็นอย่่างดีี เนื่่�องจาก
1. 	ต้้องศึึกษาชุุดวิิชาด้้านการแปล ซึ่ง่� มีีกิจิ กรรมการแปลข้้อความ
		 เป็็นภาษาไทยอย่่างถููกต้้อง สละสลวย
2. 	สื่่�อในการเรีียนการสอน (medium of instruction)
		มีีทั้้�งภาษาอัังกฤษและภาษาไทย
นอกจากนี้้�นัักศึึกษายัังต้้องสามารถเข้้าร่่วมฝึึกปฏิิบััติิกิิจกรรม
การใช้้ภาษาอัังกฤษ ในการอบรมประสบการณ์์วิิชาชีีพในภาคการ
ศึึกษาสุุดท้้ายก่่อนจบการศึึกษา
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 34-37
ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 66

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2572
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ (10614)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ (10614) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

34 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ รหััส 10614 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
23	ชุุดวิิชา (138 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
							
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียนตามกลุ่่�มวิิชา กลุ่่�มวิิชาละ 1 ชุุดวิิชา ต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์		
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ			 17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 4 ชุุดวิิชา
10171 การใช้้ภาษาอัังกฤษ
14212 ไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษ
14214 การเขีียนภาษาอัังกฤษ 1(1)
							
เพื่่�อการสื่่�อสาร(1)		
14217 การอ่่านร้้อยแก้้วภาษาอัังกฤษ(1)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีกี ารฝึึกปฏิิบัติั ทิ างด้้านภาษาและเก็็บคะแนนทางระบบออนไลน์์ นัักศึึกษาต้้องรัับผิิดชอบในการเข้้าลงทะเบีียนเรีียนออนไลน์์
		ก่่อนเปิิดภาคการศึึกษาทางเว็็บไซต์์ http://d4lp.stou.ac.th หรืือ http://stouonline.stou.ac.th/elearning และไม่่อนุุญาตให้้
		ลงทะเบีียนเพิ่่�มชุุดวิิชา
		ทั้้�งนี้้�ให้้นัักศึึกษาลงทะเบีียนเข้้าระบบทัันทีีในวัันเปิิดภาคการศึึกษา โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องรอให้้ได้้รัับวััสดุุการศึึกษาก่่อน
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วิิชาเฉพาะด้้าน 13 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 10 ชุุดวิิชา
14215 ภาษาศาสตร์์ภาษาอัังกฤษ
14319	ทัักษะการแปลภาษาอัังกฤษ(1)(2) 14422 การนำำ�เสนองานเป็็นภาษาอัังกฤษ
					 เบื้้�องต้้น(1)
14320 การออกเสีียงภาษาอัังกฤษ(1)		
อย่่างมีีประสิิทธิิผล(1)
14216 การสื่่�อสารระหว่่างวััฒนธรรม(1) 14321	วรรณคดีีเบื้้�องต้้น(1)
14423 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
(1)
(1)
14318 หลัักการแปล
14421 การเขีียนภาษาอัังกฤษ 2 		
ภาษาอัังกฤษ(1)(3)
									
14424 	วรรณคดีีโลก(1)
- และเลืือก 3 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
11301 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ 11305 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับ
11308 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการเกษตร
11302 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว 		ผู้้�ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
11311 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับครููสอนภาษา
11303 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับ
11306 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับ
11312 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับงานอาชีีพ
					พนัักงานโรงแรม 		บุุคลากรสาธารณสุุข		
ในประชาคมอาเซีียน(1)
11304 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับ
11307 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับช่่าง
		
เจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักงาน
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีกี ารฝึึกปฏิิบัติั ทิ างด้้านภาษาและเก็็บคะแนนทางระบบออนไลน์์ นัักศึึกษาต้้องรัับผิิดชอบในการเข้้าลงทะเบีียนเรีียนออนไลน์์
		ก่่อนเปิิดภาคการศึึกษาทางเว็็บไซต์์ http://d4lp.stou.ac.th หรืือ http://stouonline.stou.ac.th/elearning และไม่่อนุุญาตให้้
		ลงทะเบีียนเรีียนเพิ่่�มชุุดวิิชา
		ทั้้�งนี้้�ให้้นัักศึึกษาลงทะเบีียนเข้้าระบบทัันทีีในวัันเปิิดภาคการศึึกษา โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องรอให้้ได้้รัับวััสดุุการศึึกษาก่่อน
(2)
	นัักศึึกษาต้้องเรีียนชุุดวิิชา 14318 หลัักการแปล ก่่อนจึึงสามารถลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชา 14319 ทัักษะการแปลภาษาอัังกฤษ ได้้
(3)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ (10614)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ (10614) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

36 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

2. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*			
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ			
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี			
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า			

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
19	ชุุดวิิชา (114 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*			 1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ			 17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 4 ชุุดวิิชา
10171 การใช้้ภาษาอัังกฤษ
14212 ไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษ
14214 การเขีียนภาษาอัังกฤษ 1(1)
								
เพื่่�อการสื่่�อสาร(1)		14217 การอ่่านร้้อยแก้้วภาษาอัังกฤษ(1)
วิิชาเฉพาะด้้าน 13 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 10 ชุุดวิิชา
14215 ภาษาศาสตร์์ภาษาอัังกฤษ
14319	ทัักษะการแปลภาษาอัังกฤษ(1)(2) 14422 การนำำ�เสนองานเป็็นภาษาอัังกฤษ
						 เบื้้�องต้้น(1)
14320 การออกเสีียงภาษาอัังกฤษ(1)				 อย่่างมีีประสิิทธิิผล(1)
14216 การสื่่�อสารระหว่่างวััฒนธรรม(1) 14321 	วรรณคดีีเบื้้�องต้้น(1)
14423 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
(1)
(1)
14318 หลัักการแปล
14421 การเขีียนภาษาอัังกฤษ 2 				 ภาษาอัังกฤษ(1)(3)
											
14424 	วรรณคดีีโลก(1)
- และเลืือก 3 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
11301 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ 11305 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับ
11308 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการเกษตร
11302 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว 		ผู้้�ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
11311 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับครููสอนภาษา
11303 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับ
11306 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับ
11312 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับงานอาชีีพ
						พนัักงานโรงแรม 		บุุคลากรสาธารณสุุข				 ในประชาคมอาเซีียน(1)
11304 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับ
11307 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับช่่าง
						 เจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักงาน

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีกี ารฝึึกปฏิิบัติั ทิ างด้้านภาษาและเก็็บคะแนนทางระบบออนไลน์์ นัักศึึกษาต้้องรัับผิิดชอบในการเข้้าลงทะเบีียนเรีียนออนไลน์์
		ก่่อนเปิิดภาคการศึึกษาทางเว็็บไซต์์ http://d4lp.stou.ac.th หรืือ http://stouonline.stou.ac.th/elearning และไม่่อนุุญาตให้้
		ลงทะเบีียนเรีียนเพิ่่�มชุุดวิิชา
		ทั้้�งนี้้�ให้้นัักศึึกษาลงทะเบีียนเข้้าระบบทัันทีีในวัันเปิิดภาคการศึึกษา โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องรอให้้ได้้รัับวััสดุุการศึึกษาก่่อน
(2)
	นัักศึึกษาต้้องเรีียนชุุดวิิชา 14318 หลัักการแปล ก่่อนจึึงสามารถลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชา 14319 ทัักษะการแปลภาษาอัังกฤษ ได้้
(3)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ (10614)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา (10224) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

38 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา รหััส 10224 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชื่่�อปริิญญา
ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (ไทยคดีีศึึกษา)
Bachelor of Arts (Thai Studies)

ชื่่�อย่่อ
ศศ.บ. (ไทยคดีีศึึกษา)
B.A. (Thai Studies)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์
รหััส 10
แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา
รหััส 10224

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้ที่� มี่� ีประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือการเป็็นผู้้�นำำ�
	สัังคมอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หรืือมีีอายุุ
ไม่่น้้อยกว่่า 25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร
โดยกรอกแบบฟอร์์ม มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อม
หลัักฐานประกอบการสมััครเพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณา
รัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) หรืือ
เทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา หรืือ
5. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
เทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา หรืือ
6.	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือ
เทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััย
	นั้้�น ๆ รัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 39-44
สมััครภาคต้้น	 ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 67-68
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 76-77

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2572
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา รหััส 10224 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา
15	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
21	ชุุดวิิชา

(30 หน่่วยกิิต)
(90 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(126 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 2 ชุุดวิิชา
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
		
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 3 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียนตามกลุ่่�มวิิชา กลุ่่�มวิิชาละ 1 ชุุดวิิชา ต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาภาษา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 3 ชุุดวิิชา
10201 ประวััติิศาสตร์์ไทย
10202 การอ่่านภาษาไทย
11111	สัังคมและวััฒนธรรมไทย
วิิชาเฉพาะด้้าน 12 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 11 ชุุดวิิชา
12305	ศิิลปะกัับสัังคมไทย
12312 ประวััติิศาสตร์์การเมืืองและ
12407 แนวคิิดไทย
12306	วรรณคดีีไทย		
เศรษฐกิิจไทย
12409 ประสบการณ์์ไทยคดีีศึึกษา(1)
12310 วิิถีีไทย
12313	ท้้องถิ่่�นไทย
12410	ลัักษณะภาษาไทย
12311 โลกทััศน์์ไทย
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว	
12411 ภาษาถิ่่�นและวรรณกรรม
						ท้้องถิ่่�นไทย
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาจะต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา (10224)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา (10224) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

40 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
12303	สัังคมไทย
12406 ไทยกัับการปรัับประเทศให้้ทัันสมััย
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
2.1 ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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2.2 ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ		
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 1 ชุุดวิิชา
10201 ประวััติิศาสตร์์ไทย
วิิชาเฉพาะด้้าน 9 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 8 ชุุดวิิชา
12305	ศิิลปะกัับสัังคมไทย
12312 ประวััติิศาสตร์์การเมืือง
12409 ประสบการณ์์ไทยคดีีศึึกษา(1)
12306	วรรณคดีีไทย		
และเศรษฐกิิจไทย
12411 ภาษาถิ่่�นและวรรณกรรม
12310 วิิถีีไทย
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว		ท้้องถิ่่�นไทย
12311 โลกทััศน์์ไทย
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
12407 แนวคิิดไทย
12410	ลัักษณะภาษาไทย
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ

(1)

เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาจะต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา (10224)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา (10224) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

42 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

3. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
3.1 ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
3.2 ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ		
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 1 ชุุดวิิชา
10201 ประวััติิศาสตร์์ไทย
วิิชาเฉพาะด้้าน 9 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 8 ชุุดวิิชา
12305	ศิิลปะกัับสัังคมไทย
12312 ประวััติิศาสตร์์การเมืือง
12409 ประสบการณ์์ไทยคดีีศึึกษา(1)
12306	วรรณคดีีไทย		
และเศรษฐกิิจไทย
12411 ภาษาถิ่่�นและวรรณกรรม
12310 วิิถีีไทย
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว		ท้้องถิ่่�นไทย
12311 โลกทััศน์์ไทย
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
12407 แนวคิิดไทย
12410	ลัักษณะภาษาไทย
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาจะต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

4. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ		
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 1 ชุุดวิิชา
10201 ประวััติิศาสตร์์ไทย
วิิชาเฉพาะด้้าน 9 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 8 ชุุดวิิชา
12305	ศิิลปะกัับสัังคมไทย
12312 ประวััติิศาสตร์์การเมืือง
12409 ประสบการณ์์ไทยคดีีศึึกษา(1)
12306	วรรณคดีีไทย		
และเศรษฐกิิจไทย
12411 ภาษาถิ่่�นและวรรณกรรม
12310 วิิถีีไทย
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว		ท้้องถิ่่�นไทย
12311 โลกทััศน์์ไทย
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
12407 แนวคิิดไทย
12410	ลัักษณะภาษาไทย

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาจะต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา (10224)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา (10224) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ รหััส 10111 เปิิดสอน 10 กลุ่่�มวิิชาเฉพาะ ดัังนี้้�
1)
2)
3)
4)
5)

กลุ่่�มวิิชาเฉพาะครูู รหััส A
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะกฎหมาย รหััส 1
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะธุุรกิิจ รหััส 2
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการโรงแรม รหััส 3
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะงานสำำ�นัักงาน รหััส 4

6)
7)
8)
9)
10)

กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการท่่องเที่่�ยว รหััส 5
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะคอมพิิวเตอร์์ รหััส 6
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการสาธารณสุุข รหััส 7
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะช่่าง รหััส 8
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการเกษตร รหััส 9

ชื่่�อประกาศนีียบััตร
ชื่่�อประกาศนีียบััตร
1) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ (ครูู)
		 Certificate in English for Specific Careers (Teaching)
2) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ (กฎหมาย)
		 Certificate in English for Specific Careers (Law)
3) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ (ธุุรกิิจ)
		 Certificate in English for Specific Careers (Business)
4) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ (การโรงแรม)
		 Certificate in English for Specific Careers (Hotel Work)
5) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ (งานสำำ�นัักงาน)
		 Certificate in English for Specific Careers (Office Work)
6) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ (การท่่องเที่่�ยว)
		 Certificate in English for Specific Careers (Tourism)
7) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ (คอมพิิวเตอร์์)
		 Certificate in English for Specific Careers (Computer)
8) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ (การสาธารณสุุข)
		 Certificate in English for Specific Careers (Public Health)
9) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ (ช่่าง)
		 Certificate in English for Specific Careers (Technicians)
10) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ (การเกษตร)
		 Certificate in English for Specific Careers (Agriculture)

ชื่่�อย่่อ
ป.ออ. (ครูู)
Cert. in ESC (Teaching)
ป.ออ. (กฎหมาย)
Cert. in ESC (Law)
ป.ออ. (ธุุรกิิจ)
Cert. in ESC (Business)
ป.ออ. (การโรงแรม)
Cert. in ESC (Hotel Work)
ป.ออ. (งานสำำ�นัักงาน)
Cert. in ESC (Office Work)
ป.ออ. (การท่่องเที่่�ยว)
Cert. in ESC (Tourism)
ป.ออ. (คอมพิิวเตอร์์)
Cert. in ESC (Computer)
ป.ออ. (การสาธารณสุุข)
Cert. in ESC (Public Health)
ป.ออ. (ช่่าง)
Cert. in ESC (Technicians)
ป.ออ. (การเกษตร)
Cert. in ESC (Agriculture)

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ (10111)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ (10111) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)
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(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์
รหััส 10
ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ
รหััส 10111
เปิิดสอน 10 กลุ่่�มวิิชาเฉพาะ* ดัังนี้้�
1) ครูู รหััส A
2) กฎหมาย รหััส 1
3)	ธุุรกิิจ รหััส 2
4) การโรงแรม รหััส 3
5) งานสำำ�นัักงาน รหััส 4
6) การท่่องเที่่�ยว รหััส 5
7) คอมพิิวเตอร์์ รหััส 6
8) การสาธารณสุุข รหััส 7
9)	ช่่าง รหััส 8
10) การเกษตร รหััส 9
*ผู้้�สมััครต้้องกรอกชื่่�อและรหััสกลุ่่�มวิิชาเฉพาะ
ที่่�ต้้องการศึึกษาลงในใบสมััครฯ (มสธ.1)
ข้้อ 19.3 และข้้อ 19.4 ให้้ครบถ้้วน
มิิฉะนั้้�นการสมััครของท่่านจะไม่่สมบููรณ์์

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และประกอบอาชีีพมาแล้้ว
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 ปีี หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร หรืือ
2.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง โดยมีีอายุุไม่่ต่ำำ��กว่่า 25 ปีี
บริิบููรณ์์ นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาชั้้�นใด
	ชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััย
	รัับรอง

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 47
สมััครภาคต้้น	 ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 68
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 79
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ รหััส 10111
เปิิดสอน 10 กลุ่่�มวิิชาเฉพาะ
1) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะครูู รหััส A
2) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะกฎหมาย รหััส 1
3) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะธุุรกิิจ รหััส 2
4) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการโรงแรม รหััส 3
5) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะงานสำำ�นัักงาน รหััส 4
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

6)
7)
8)
9)
10)

กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการท่่องเที่่�ยว รหััส 5
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะคอมพิิวเตอร์์ รหััส 6
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการสาธารณสุุข รหััส 7
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะช่่าง รหััส 8
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการเกษตร รหััส 9

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10171 การใช้้ภาษาอัังกฤษ
10172 การอ่่านภาษาอัังกฤษ
10173 การเขีียนภาษาอัังกฤษ
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา แยกตามกลุ่่�มวิิชาเฉพาะ ดัังนี้้�
1) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะครูู รหััส A ให้้ศึึกษา
6) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการท่่องเที่่�ยว รหััส 5 ให้้ศึึกษา
		 11311 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับครููสอนภาษา		 11302 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
2) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะกฎหมาย รหััส 1 ให้้ศึึกษา
7) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะคอมพิิวเตอร์์ รหััส 6 ให้้ศึึกษา
		 41401 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักกฎหมาย		 11305 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับผู้้�ใช้้คอมพิิวเตอร์์
3) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะธุุรกิิจ รหััส 2 ให้้ศึึกษา
8) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการสาธารณสุุข รหััส 7 ให้้ศึึกษา
		 11301 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ		 11306 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับบุุคลากรสาธารณสุุข
4) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการโรงแรม รหััส 3 ให้้ศึึกษา
9) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะช่่าง รหััส 8 ให้้ศึึกษา
		 11303 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับพนัักงานโรงแรม		 11307 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับช่่าง
5) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะงานสำำ�นัักงาน รหััส 4 ให้้ศึึกษา
10) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการเกษตร รหััส 9 ให้้ศึึกษา
		 11304 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักงาน		 11308 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการเกษตร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
-		 ชุุดวิิชาภาษาอัังกฤษทุุกชุุดวิิชาในหลัักสููตรประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ เป็็นชุุดวิิชาในระดัับปริิญญาตรีี ซึ่่�งนัักศึึกษา
			ระดัับปริิญญาตรีีสามารถลงทะเบีียนเรีียนได้้

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ (10111)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศนีียบััตรวิิชาศึึกษาทั่่�วไป (10511) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

48 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาศึึกษาทั่่�วไป รหััส 10511
ชื่่�อประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
Certificate in General Education

ชื่่�อย่่อ
ป. วิิชาศึึกษาทั่่�วไป
Cert. in General Education

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์
รหััส 10
ประกาศนีียบััตรวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
รหััส 10511

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และประกอบอาชีีพมาแล้้ว
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 ปีี หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร หรืือ
2.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง โดยมีีอายุุไม่่ต่ำำ��กว่่า 25 ปีี
บริิบููรณ์์ นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
หรืือ
5.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) หรืือ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืืออนุุปริิญญา หรืือ
ปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
	ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 49
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 68
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 78

49

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาศึึกษาทั่่�วไป รหััส 10511*
โครงสร้้างหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
- บัังคัับ 1 ชุุดวิิชา
10151 ไทยศึึกษา
- และเลืือก 4 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103	ทัักษะชีีวิิต
10141
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร		
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10152
10131 สัังคมมนุุษย์์
10161

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ไทยกัับสัังคมโลก		
ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร

10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน

หมายเหตุุ * หลัักสููตรประกาศนีียบััตรวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) ประกาศนีียบััตรวิิชาศึึกษาทั่่�วไป (10511)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศนีียบััตรวิิชางานสารสนเทศ (10451) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

50 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชางานสารสนเทศ รหััส 10451 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชื่่�อประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชางานสารสนเทศ
Certificate in Information Work

ชื่่�อย่่อ

ป.ส.
Cert. in Inf. Wk.

(เปิิดรัับนัักศึึกษา ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์
รหััส 10
ประกาศนีียบััตรวิิชางานสารสนเทศ
รหััส 10451
เปิิดสอน 4 กลุ่่�มวิิชา* ดัังนี้้�
1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1
2) กลุ่่�มวิิชางานศููนย์์สื่่�อการศึึกษาและ
		 แหล่่งเรีียนรู้้� รหััส 2
3) กลุ่่�มวิิชางานสำำ�นัักงาน รหััส 3
4) กลุ่่�มวิิชางานสารสนเทศการท่่องเที่่�ยวและ
		ศิิลปวััฒนธรรม รหััส 4

*ผู้้�สมััครต้้องกรอกชื่่�อและรหััสกลุ่่�มวิิชา
ที่่�ต้้องการศึึกษาลงในใบสมััครฯ (มสธ.1)
ข้้อ 19.3 และข้้อ 19.4 ให้้ครบถ้้วน
มิิฉะนั้้�นการสมััครของท่่านจะไม่่สมบููรณ์์

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และประกอบอาชีีพมาแล้้ว
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 ปีี หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร หรืือ
2.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง โดยมีีอายุุไม่่ต่ำำ��กว่่า 25 ปีี
บริิบููรณ์์ นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
หรืือ
5.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) หรืือ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืืออนุุปริิญญา หรืือ
ปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
	ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 51-52
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 69
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 80-81

51

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชางานสารสนเทศ รหััส 10451 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
โครงสร้้างหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13413 เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
13313 การบริิการและเผยแพร่่			
และวิิทยาการข้้อมููล		
สารสนเทศ
				
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13202 การสื่่�อสารในงาน
13314 การจััดการองค์์การ
13412 แหล่่งสารสนเทศทางสัังคมศาสตร์์
สารสนเทศ		
สารสนเทศ		
มนุุษยศาสตร์์ และวิิทยาศาสตร์์
13311 การพััฒนาและการจััดการ
13315 การสงวนรัักษา
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
สารสนเทศดิิจิิทััล		
ในงานสารสนเทศ
ทรััพยากรสารสนเทศ		
13312 การวิิเคราะห์์สารสนเทศ
13411 การจััดการสารสนเทศ
					
	ลัักษณะพิิเศษ
2) กลุ่่�มวิิชางานศููนย์์สื่่�อการศึึกษาและแหล่่งเรีียนรู้้� รหััส 2
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13413 เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
27112 การบริิหารศููนย์์สื่่�อการศึึกษา
				
และวิิทยาการข้้อมููล
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13311 การพััฒนาและการจััดการ
13315 การสงวนรัักษา
26403 แหล่่งวิิทยาการชุุมชน
ทรััพยากรสารสนเทศ		
สารสนเทศดิิจิิทััล		
เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
13313 การบริิการและเผยแพร่่
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
26406 การพััฒนาและการใช้้สื่่�อ
สารสนเทศ		
ในงานสารสนเทศ		
การเรีียนรู้้�เพื่่�อการเรีียนรู้้�
13314 การจััดการองค์์การ
20303	จิิตวิิทยาและวิิทยาการ		
ตลอดชีีวิิต
สารสนเทศ		
การเรีียนรู้้�
3) กลุ่่�มวิิชางานสำำ�นัักงาน รหััส 3
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13413 เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
13421 การจััดการงานสำำ�นัักงาน			
				
และวิิทยาการข้้อมููล		
			

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) ประกาศนีียบััตรวิิชางานสารสนเทศ (10451)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศนีียบััตรวิิชางานสารสนเทศ (10451) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

52 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ
13321 การสื่่�อสารธุุรกิิจใน
32342 ภาวะผู้้�นำำ�และพฤติิกรรมองค์์การ
13314 การจััดการองค์์การสารสนเทศ
	ยุุคดิิจิิทััล
32452 กลยุุทธ์์การจััดการ
13315 การสงวนรัักษาสารสนเทศ
13423 ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน		
ทรััพยากรมนุุษย์์และองค์์การ
		ดิิจิิทััล
32210 องค์์การและการจััดการ
แห่่งการเรีียนรู้้�
				
และการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์
4) กลุ่่�มวิิชางานสารสนเทศการท่่องเที่่�ยวและศิิลปวััฒนธรรม รหััส 4
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว	
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13413 เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
						
และวิิทยาการข้้อมููล
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
12305	ศิิลปะกัับสัังคมไทย
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ
13416	พัันธกิิจสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
12310 วิิถีีไทย
13314 การจััดการองค์์การสารสนเทศ
ในงานสารสนเทศ
12313	ท้้องถิ่่�นไทย
13315 การสงวนรัักษาสารสนเทศ
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับ
				ดิิจิิทััล		
การท่่องเที่่�ยวและ
						อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร รหััส 10713
ชื่่�อประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
Certificate in Chinese for Communication

ชื่่�อย่่อ
ป.จส.
Cert. in CC

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์
รหััส 10
ประกาศนีียบััตรภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
รหััส 10713

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และประกอบอาชีีพมาแล้้ว
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 ปีี หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร หรืือ
2.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง โดยมีีอายุุไม่่ต่ำำ��กว่่า 25 ปีี
บริิบููรณ์์ นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
หรืือประกาศนีี ย บัั ต รวิิ ช าชีี พ (ปวช.) หรืือเทีี ย บเท่่ า ตามที่่�
กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือ
เทีียบเท่่าหรืือสููงกว่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััย
	รัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 54
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 70
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 82

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) ประกาศนีียบััตรภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร (10713)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศนีียบััตรภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร (10713) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

54 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร รหััส 10713
โครงสร้้างหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร*
11006 ภาษาจีีนเพื่่�อการพาณิิชย์์

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
11007 ภาษาจีีนเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว	
11009 ภาษาและวััฒนธรรมจีีน
11008 ภาษาจีีนเพื่่�ออุุตสาหกรรมการบริิการ

หมายเหตุุ * เป็็นชุุดวิิชาจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาเขมร รหััส 10811
ชื่่�อประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาเขมร
Certificate in Khmer Language

ชื่่�อย่่อ

ป.ข.
Cert. in Khmer Lang.

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์
รหััส 10
ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาเขมร
รหััส 10811

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และประกอบอาชีีพมาแล้้ว
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 ปีี หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร หรืือ
2.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง โดยมีีอายุุไม่่ต่ำำ��กว่่า 25 ปีี
บริิบููรณ์์ นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
หรืือประกาศนีี ย บัั ต รวิิ ช าชีี พ (ปวช.) หรืือเทีี ย บเท่่ า ตามที่่�
กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือ
เทีียบเท่่าหรืือสููงกว่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััย
	รัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 56
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 70
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 82

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาเขมร (10811)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาเขมร (10811) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

56 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาเขมร รหััส 10811
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
4 	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
5 	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1 ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
4 	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 1 ชุุดวิิชา
11010 พื้้�นฐานสัังคมและวััฒนธรรมเขมร
วิิชาเฉพาะด้้าน 3 ชุุดวิิชา
11011 การอ่่านและการเขีียนภาษาเขมร 11012 ภาษาเขมรเชิิงธุุรกิิจ 11013 ภาษาเขมรเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย รหััส 10011
ชื่่�อประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย
Certificate in Thai

ชื่่�อย่่อ
ป. วิิชาภาษาไทย
Cert. in Thai

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์
รหััส 10
ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย
รหััส 10011

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และประกอบอาชีีพมาแล้้ว
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 ปีี หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร หรืือ
2.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง โดยมีีอายุุไม่่ต่ำำ��กว่่า 25 ปีี
บริิบููรณ์์ นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
หรืือประกาศนีี ย บัั ต รวิิ ช าชีี พ (ปวช.) หรืือเทีี ย บเท่่ า ตามที่่�
กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) หรืือ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืืออนุุปริิญญา หรืือ
ปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันการศึึกษา
	ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 58
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 70
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 82

สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย (10011)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย (10011) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

58 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย รหััส 10011
โครงสร้้างหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
			 5 		ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
	รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 				 5 	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร*
10202 การอ่่านภาษาไทย

5 	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
12306	วรรณคดีีไทย
12411 ภาษาถิ่่�นและวรรณกรรม
12410 	ลัักษณะภาษาไทย		ท้้องถิ่่�นไทย

หมายเหตุุ * เป็็นชุุดวิิชาจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

59

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาสัังคมและวััฒนธรรมไทย รหััส 10021
ชื่่�อประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาสัังคมและวััฒนธรรมไทย
Certificate in Thai Social and Cultural
Studies

ชื่่�อย่่อ
ป. วิิชาสัังคมและวััฒนธรรมไทย
Cert. in Thai Social and Cultural
Studies

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์
รหััส 10
ประกาศนีียบััตรวิิชาสัังคมและวััฒนธรรมไทย
รหััส 10021

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และประกอบอาชีีพมาแล้้ว
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 ปีี หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร หรืือ
2.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง โดยมีีอายุุไม่่ต่ำำ��กว่่า 25 ปีี
บริิบููรณ์์ นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
หรืือประกาศนีี ย บัั ต รวิิ ช าชีี พ (ปวช.) หรืือเทีี ย บเท่่ า ตามที่่�
กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) หรืือ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืืออนุุปริิญญา หรืือ
ปริิ ญ ญาตรีี ห รืือเทีี ย บเท่่ า จากสถาบัั น การศึึ ก ษาที่่� ส ภา
มหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 60
สมััครภาคต้้น	 ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 70
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 82

าภาษาไทย
งคมและวัั(10011)
ฒนธรรมไทย (10021)
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) ประกาศนีียบััตรวิิชาสัั

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศนีียบััตรวิิชาสัังคมและวััฒนธรรมไทย (10021) สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

60 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาสัังคมและวััฒนธรรมไทย รหััส 10021
โครงสร้้างหลัักสููตร

5 		ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
5 ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

หมวดวิิชาเฉพาะ
	รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า
(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
10152 ไทยกัับสัังคมโลก*
11111 สัังคมและวััฒนธรรมไทย

5 	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
12310 วิิถีีไทย						 12406 ไทยกัับการปรัับประเทศ
12311 โลกทััศน์์ไทย						
ให้้ทัันสมััย

หมายเหตุุ * เป็็นชุุดวิิชาจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ รหััส 10

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคต้้น ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ รหััส 10454 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
1,500 บาท
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
และเลืือกอีีก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131 สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 	บ่่าย
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
ชุุดวิิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10162		 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
1,100 บาท
10163		 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
1,100 บาท
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
10162		 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10163		 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566

เช้้า
เช้้า
เช้้า
เช้้า

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566

เช้้า
เช้้า
เช้้า
เช้้า

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย
(10011)
ยนเรีียน ภาคต้้
น
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) โปรแกรมการลงทะเบีี

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

62 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1 (ต่่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
นัักศึึกษาใหม่่
4)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
ชุุดวิิชา

5)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่ง� ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
6)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท
1,000 บาท
13412		 แหล่่งสารสนเทศทางสัังคมศาสตร์์
					 มนุุษยศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

2) กลุ่่�มวิิชางานศููนย์์สื่่�อการศึึกษาและแหล่่งเรีียนรู้้� รหััส 2
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 	บ่่าย
10131 สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
1,100 บาท
ชุุดวิิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

2) กลุ่่�มวิิชางานศููนย์์สื่่�อการศึึกษาและแหล่่งเรีียนรู้้� รหััส 2 (ต่่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
1,100 บาท
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
10162		 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10163		 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
ชุุดวิิชา

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566

เช้้า
เช้้า
เช้้า
เช้้า

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
5)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่ง� ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10131	สัังคมมนุุษย์์
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
6)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท
(1)
และเลืือกเสรีี 1 ชุุดวิิชา

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

หมายเหตุุ (1) ให้้นักั ศึึกษาเลืือกชุุดวิิชาเลืือกเสรีีได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
		ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สาขาวิิชาไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี ศึึกษารายละเอีียดชุุดวิิชาหรืือ
		รายวิิชาที่่�ไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีีจากเว็็บไซต์์ https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตร
		ปริิญญาตรีี→ สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
	ทั้้�งนี้้�นักั ศึึกษาต้้องตรวจสอบตารางสอบของแต่่ละชุุดวิิชาที่่ล� งทะเบีียนเรีียนไม่่ให้้มีีวัันและคาบเวลาสอบตรงกััน เนื่่�องจากมหาวิิทยาลััย
		ไม่่อนุุญาตให้้นัักศึึกษาเข้้าสอบมากกว่่า 1 ชุุดวิิชา ในวัันและคาบเวลาสอบเดีียวกััน

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย
(10011)
ยนเรีียน ภาคต้้
น
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) โปรแกรมการลงทะเบีี

63

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

64 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

3) กลุ่่�มวิิชางานสำำ�นัักงาน รหััส 3
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
และเลืือกอีีก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
ชุุดวิิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162		 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163		 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566

เช้้า
เช้้า
เช้้า
เช้้า

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
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3) กลุ่่�มวิิชางานสำำ�นัักงาน รหััส 3 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

6)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
และเลืือกเสรีี 1 ชุุดวิิชา (1)

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

4) กลุมว
่ ิชางานสารสนเทศการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม รหัส 4
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
และเลืือกอีีก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
ชุุดวิิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10121		 อารยธรรมมนุุษย์์
10131		สัังคมมนุุษย์์
13201		 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

หมายเหตุุ (1) ให้้นักั ศึึกษาเลืือกชุุดวิิชาเลืือกเสรีีได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
		ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สาขาวิิชาไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี ศึึกษารายละเอีียดชุุดวิิชาหรืือ
		รายวิิชาที่่�ไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีีจากเว็็บไซต์์ https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตร
		ปริิญญาตรีี→ สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
	ทั้้�งนี้้�นักั ศึึกษาต้้องตรวจสอบตารางสอบของแต่่ละชุุดวิิชาที่่ล� งทะเบีียนเรีียนไม่่ให้้มีีวัันและคาบเวลาสอบตรงกััน เนื่่�องจากมหาวิิทยาลััย
		ไม่่อนุุญาตให้้นัักศึึกษาเข้้าสอบมากกว่่า 1 ชุุดวิิชา ในวัันและคาบเวลาสอบเดีียวกััน

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย
(10011)
ยนเรีียน ภาคต้้
น
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) โปรแกรมการลงทะเบีี

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

66 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

4) กลุมว
่ ิชางานสารสนเทศการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม รหัส 4 (ต่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
นัักศึึกษาใหม่่
4)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
ชุุดวิิชา

10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
13201		 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
13201		 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

6)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
32335 ความรู้้เ� บื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยวและ
อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ รหััส 10614 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10103 ทัักษะชีีวิิต
1,100 บาท
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10164 สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
ชุุดวิิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
10171 การใช้้ภาษาอัังกฤษ
14212 ไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
14215 ภาษาศาสตร์์ภาษาอัังกฤษเบื้้�องต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

67

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต

แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา รหััส 10224 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10151		 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 	บ่่าย
11111		 สัังคมและวััฒนธรรมไทย
1,100 บาท
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10111		 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10161		 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10162		 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
10163		 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
ชุุดวิิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10151 ไทยศึึกษา
10201 ประวััติิศาสตร์์ไทย
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162		 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163		 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566

เช้้า
เช้้า
เช้้า
เช้้า

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10151 ไทยศึึกษา
10201 ประวััติิศาสตร์์ไทย
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162		 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163		 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566

เช้้า
เช้้า
เช้้า
เช้้า

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10151 ไทยศึึกษา
10201 ประวััติิศาสตร์์ไทย
12306	วรรณคดีีไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย
(10011)
ยนเรีียน ภาคต้้
ภาคต้้นน
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) โปรแกรมการลงทะเบีี

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น
ภาคต้้น สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

68 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
แขนงวิิชาไทยคดีีศึึกษา รหััส 10224 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
นัักศึึกษาใหม่่
5)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่ง� ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
10201 ประวััติิศาสตร์์ไทย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
12306	วรรณคดีีไทย
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
ชุุดวิิชา

6)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
10201 ประวััติิศาสตร์์ไทย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
12306	วรรณคดีีไทย
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาศึึกษาทั่่�วไป รหััส 10511
ชุุดวิิชา
10151 ไทยศึึกษา
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103	ทัักษะชีีวิิต
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
10164 	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์
เสาร์์
อาทิิตย์์
เสาร์์
เสาร์์
อาทิิตย์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
อาทิิตย์์

28 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566 เช้้า
29 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566	บ่่าย
28 ม.ค. 2566	บ่่าย
29 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566 เช้้า
29 ม.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร

ประกาศนีียบััตรภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ รหััส 10111 ทุุกกลุ่่�มวิิชาเฉพาะ
ชุุดวิิชา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10172 การอ่่านภาษาอัังกฤษ

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
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หลัักสููตรประกาศนีียบััตร

ประกาศนีียบััตรวิิชางานสารสนเทศ รหััส 10451 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
1) กลุมว
่ ิชางานห้องสมุด รหัส 1
ชุุดวิิชา
13413 เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและวิิทยาการข้้อมููล
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13312 การวิิเคราะห์์สารสนเทศ
13411 การจััดการสารสนเทศลัักษณะพิิเศษ
13412 แหล่่งสารสนเทศทางสัังคมศาสตร์์ มนุุษยศาสตร์์
และวิิทยาศาสตร์์

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

2) กลุ่มวิชางานศูนย์สื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ รหัส 2
ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
20303	จิิตวิิทยาและการวิิทยาการการเรีียนรู้้�
26403 แหล่่งวิิทยาการชุุมชนเพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

3) กลุมว
่ ิชางานสำ�นักงาน รหัส 3
ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13421 การจััดการงานสำำ�นัักงาน
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32210 องค์์การและการจััดการและการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์
32342 ภาวะผู้้�นำำ�และพฤติิกรรมองค์์การ

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566	บ่่าย

4) กลุมว
่ ิชางานสารสนเทศการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม รหัส 4
ชุุดวิิชา
13413 เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและวิิทยาการข้้อมููล
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
12305	ศิิลปะกัับสัังคมไทย
12313	ท้้องถิ่่�นไทย
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย
(10011)
ยนเรีียน ภาคต้้
น
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) โปรแกรมการลงทะเบีี

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

70 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร รหััส 10713
ชุุดวิิชา
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
11006 ภาษาจีีนเพื่่�อการพาณิิชย์์
11008 ภาษาจีีนเพื่่อ� อุุตสาหกรรมการบริิการ

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,500 บาท
1,400 บาท
1,400 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาเขมร รหััส 10811
ชุุดวิิชา
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
11010 	พื้้�นฐานสัังคมและวััฒนธรรมเขมร

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท
1,000 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย รหััส 10011
ชุุดวิิชา
12306 	วรรณคดีีไทย
12410 	ลัักษณะภาษาไทย
12411 ภาษาถิ่่�นและวรรณกรรมท้้องถิ่่�นไทย

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาสัังคมและวััฒนธรรมไทย รหััส 10021
ชุุดวิิชา
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
11111 	สัังคมและวััฒนธรรมไทย

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 	บ่่าย
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สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ รหััส 10

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคปลาย ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาสารสนเทศศาสตร์์ รหััส 10454 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
ชุุดวิิชา

10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
1,100 บาท
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
1,100 บาท
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 	บ่่าย

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย
(10011)
ยนเรีียน ภาคปลาย
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) โปรแกรมการลงทะเบีี

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

72 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

1) กลุ่่�มวิิชางานห้้องสมุุด รหััส 1 (ต่่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
นัักศึึกษาใหม่่
4)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
ชุุดวิิชา

5)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่ง� ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
10131	สัังคมมนุุษย์์
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
6)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
1,100 บาท
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
11313 ภาษาอัังกฤษเพื่่�องานสารสนเทศ
1,000 บาท
1,100 บาท
13313 การบริิการและเผยแพร่่สารสนเทศ
13314 การจััดการองค์์การสารสนเทศ
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

2) กลุมว
่ ิชางานศูนย์สื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ รหัส 2
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103 	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164 	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
และเลืือกอีีก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
		
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย
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2) กลุมว
่ ิชางานศูนย์สื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ รหัส 2 (ต่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
2) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
ชุุดวิิชา

10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
		
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
		
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

5) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่ง� ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

6)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ
27112 การบริิหารศููนย์์สื่่�อการศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย
(10011)
ยนเรีียน ภาคปลาย
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) โปรแกรมการลงทะเบีี

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

74 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

3) กลุ่มวิชางานสำ�นักงาน รหัส 3
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103 ทัักษะชีีวิิต
เสาร์์
1,100 บาท
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
อาทิิตย์์
1,100 บาท
10164 สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
อาทิิตย์์
1,100 บาท
และเลืือกอีีก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
เสาร์์
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์

15 ก.ค. 2566 	บ่่าย
15 ก.ค. 2566 เช้้า
16 ก.ค. 2566 เช้้า
16 ก.ค. 2566 	บ่่าย
15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566

เช้้า
เช้้า
เช้้า
	บ่่าย

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

4) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
5) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
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3) กลุมว
่ ิชางานสำ�นักงาน รหัส 3 (ต่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

6)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ
13423 ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

4) กลุมว
่ ิชางานสารสนเทศการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม รหัส 4
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103 ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164 สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
และเลืือกอีีก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
		
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

2	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
		
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
		
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย
(10011)
ยนเรีียน ภาคปลาย
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) โปรแกรมการลงทะเบีี

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

76 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

4) กลุมว
่ ิชางานสารสนเทศการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม รหัส 4 (ต่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

ชุุดวิิชา

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

4) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
12402 	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

5) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่ง� ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10131	สัังคมมนุุษย์์
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

6) 	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า
12402 	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัส 10224 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์
เลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103 ทัักษะชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
1,100 บาท
อาทิิตย์์
และเลืือกอีีก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
1,100 บาท
อาทิิตย์์

15 ก.ค. 2566	บ่่าย
15 ก.ค. 2566 เช้้า
16 ก.ค. 2566 เช้้า
16 ก.ค. 2566	บ่่าย
15 ก.ค. 2566 เช้้า
16 ก.ค. 2566 เช้้า
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แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัส 10224 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (ต่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
1,100 บาท
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,000 บาท
12310 วิิถีีไทย

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

3) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
12310 วิิถีีไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
12310 วิิถีีไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

5)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่ง� ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
12310 วิิถีีไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

6)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
10151 ไทยศึึกษา
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว
และเลืือกเสรีี 1 ชุุดวิิชา(1)

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

		

หมายเหตุุ (1) ให้้นักั ศึึกษาเลืือกชุุดวิิชาเลืือกเสรีีได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
		ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สาขาวิิชาไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี ศึึกษารายละเอีียดชุุดวิิชาหรืือ
		รายวิิชาที่่�ไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีีจากเว็็บไซต์์ https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตร
		ปริิญญาตรีี→ สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
	ทั้้�งนี้้�นักั ศึึกษาต้้องตรวจสอบตารางสอบของแต่่ละชุุดวิิชาที่่ล� งทะเบีียนเรีียนไม่่ให้้มีีวัันและคาบเวลาสอบตรงกััน เนื่่�องจากมหาวิิทยาลััย
		ไม่่อนุุญาตให้้นัักศึึกษาเข้้าสอบมากกว่่า 1 ชุุดวิิชา ในวัันและคาบเวลาสอบเดีียวกััน

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย
(10011)
ยนเรีียน ภาคปลาย
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) โปรแกรมการลงทะเบีี

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

78 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาศึึกษาทั่่�วไป รหััส 10511
ชุุดวิิชา
เลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103	ทัักษะชีีวิิต
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

		
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
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หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรภาษาอัังกฤษเฉพาะอาชีีพ รหััส 10111
ชุุดวิิชา
10171 การใช้้ภาษาอัังกฤษ
10173 การเขีียนภาษาอัังกฤษ
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาเฉพาะที่่�ศึึกษา
1) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะครูู รหััส A
11311 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับครููสอนภาษา
2) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะกฎหมาย รหััส 1
41401 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักกฎหมาย
3) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะธุุรกิิจ รหััส 2
11301 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ
4) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการโรงแรม รหััส 3
11303 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับพนัักงานโรงแรม
5) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะงานสำำ�นัักงาน รหััส 4
11304 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักงาน
6) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการท่่องเที่่�ยว รหััส 5
11302 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
7) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะคอมพิิวเตอร์์ รหััส 6
11305 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับผู้้�ใช้้คอมพิิวเตอร์์
8) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการสาธารณสุุข รหััส 7
11306 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับบุุคลากรสาธารณสุุข
9) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะช่่าง รหััส 8
11307 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับช่่าง
10) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะการเกษตร รหััส 9
11308 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการเกษตร

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท
1,000 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท

เสาร์์

1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

15 ก.ค. 2566	บ่่าย

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย
(10011)
ยนเรีียน ภาคปลาย
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) โปรแกรมการลงทะเบีี

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

80 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชางานสารสนเทศ รหััส 10451 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
1) กลุ่มวิชางานห้องสมุด รหัส 1
ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13313 การบริิการและเผยแพร่่สารสนเทศ
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ
13311 การพััฒนาและการจััดการทรััพยากรสารสนเทศ
13314 การจััดการองค์์การสารสนเทศ

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
		
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

2) กลุ่มวิชางานศูนย์สื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ รหัส 2
ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
27112 การบริิหารศููนย์์สื่่�อการศึึกษา
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13311 การพััฒนาและการจััดการทรััพยากรสารสนเทศ
13313 การบริิการและเผยแพร่่สารสนเทศ
13314 การจััดการองค์์การสารสนเทศ
26406 การพััฒนาและการใช้้สื่อ่� การเรีียนรู้้เ� พื่่อ� การเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิติ

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
		
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
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3) กลุมว
่ ิชางานสำ�นักงาน รหัส 3
ชุุดวิิชา
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
13413 เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและวิิทยาการข้้อมููล
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ
13314 การจััดการองค์์การสารสนเทศ
13321 การสื่่�อสารธุุรกิิจในยุุคดิิจิิทััล
13423 ระบบสารสนเทศสำำ�นัักงาน
32210 องค์์การและการจััดการและการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์
32452 กลยุุทธ์์การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์และองค์์การ
แห่่งการเรีียนรู้้�

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์
เสาร์์
อาทิิตย์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย
16 ก.ค. 2566 	บ่่าย
15 ก.ค. 2566	บ่่าย
15 ก.ค. 2566	บ่่าย
15 ก.ค. 2566	บ่่าย

4) กลุมว
่ ิชางานสารสนเทศการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม รหัส 4
ชุุดวิิชา
12402	วััฒนธรรมกัับการท่่องเที่่�ยว
13201 สารสนเทศศาสตร์์เบื้้�องต้้น
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
12310 วิิถีีไทย
13202 การสื่่�อสารในงานสารสนเทศ
13314 การจััดการองค์์การสารสนเทศ
32335 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยวและ
	อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
		
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย
(10011)
ยนเรีียน ภาคปลาย
สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10) โปรแกรมการลงทะเบีี

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์ (10)

82 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร รหััส 10713
ชุุดวิิชา
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
11007 ภาษาจีีนเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
11009 ภาษาและวััฒนธรรมจีีน

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,500 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาเขมร รหััส 10811
ชุุดวิิชา
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
11012 ภาษาเขมรเชิิงธุุรกิิจ
11013 ภาษาเขมรเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาภาษาไทย รหััส 10011
ชุุดวิิชา
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10202 การอ่่านภาษาไทย

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาสัังคมและวััฒนธรรมไทย รหััส 10021
ชุุดวิิชา
12310 วิิถีีไทย
12311 โลกทััศน์์ไทย
12406 ไทยกัับการปรัับประเทศให้้ทัันสมััย

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

