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สาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์ ร์หััส 10 รับผิิดชอบการเปิดสอนชุดวิิชาในหมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไปให้แก่นักศึกษา

ในทุกสาขาวิิชา ทั�งนี�เพ่ื่�อให้บัณฑิิตทุกคนของมหาวิิทยาลัยเป็นผ้้ิมีควิามร้้พ่ื่�นฐานที�จำำาเป็นในการเข้าใจำสังคมและ 

การเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นอย้่ตลอดเวิลา สามารถดำารงอย้่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิิภาพื่ มีควิามรับผิิดชอบ 

ต่อส่วินรวิม รวิมทั�งมีควิามตระหนักในคุณค่าของวัิฒนธิรรม ควิบค่้ไปกับการพัื่ฒนาจิำตใจำและควิามเป็นอย้่ สาขาวิิชา

ศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรในหลักส้ตรต่าง ๆ ดังนี�

1.  หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บััณฑิิต แขนงวิิชาสาร์สนเทศิศิาสตร์์ ร์หััส 10454 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565

  เน้นการให้ควิามร้้เกี�ยวิกับการจัำดการสารสนเทศด้วิยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรสารสนเทศและ 

ผ้้ิสนใจำทั�วิไป เพ่ื่�อให้สามารถปฏิิบัติงานในองค์การสารสนเทศประเภทต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ศ้นย์เอกสาร ศ้นย์สารสนเทศ 

ศ้นย์ข้อม้ล หน่วิยทะเบียนและสถิติ ตลอดจำนหน่วิยงานและสำานักงานทุกแห่งที�ใช้สารสนเทศประกอบการวิินิจำฉััยสั�งการ

ทั�งในภาครัฐและเอกชน เปิดสอน 4 กลุ่มวิิชา ดังนี�

  (1) กลุ่มวิิชางานห้องสมุด รหัส 1

  (2) กลุ่มวิิชางานศ้นย์ส่�อการศึกษาและแหล่งเรียนร้้ รหัส 2

  (3) กลุ่มวิิชางานสำานักงาน รหัส 3

  (4) กลุ่มวิิชางานสารสนเทศการท่องเที�ยวิและศิลปวัิฒนธิรรม รหัส 4

2.  หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บััณฑิิต แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ ร์หััส 10614  หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565

  (เปิดรับนักศึกษาเฉัพื่าะ ภาคต้้น เท่านั�น)

  เน้นการให้ควิามร้้ ควิามสามารถ เพิื่�มมาตรฐานวิิชาชีพื่และทักษะที�จำำาเป็นในการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉัพื่าะ 

ภาษาอังกฤษ ซึ่ึ�งเป็นภาษาสากลของโลก สามารถผิลิตบัณฑิิตให้มีควิามร้้ ควิามเข้าใจำในเน่�อหาสาระ พัื่ฒนาศักยภาพื่ 

ของบุคคลให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจำนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้ิา วิิจัำยในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

และเป็นผ้้ิมีคุณธิรรมจำริยธิรรมในวิิชาชีพื่การใช้ภาษาอังกฤษ

3.  หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บััณฑิิต แขนงวิิชาไทยคดีีศึิกษา ร์หััส 10224 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565

  เน้นการเผิยแพื่ร่ควิามร้้เกี�ยวิกับสังคมและวัิฒนธิรรมทุกแง่มุม ในลักษณะสหวิิทยาการ ส่งเสริมและกระตุ้นให้มี 

การค้นคว้ิาและวิิจัำยด้านไทยคดีศึกษา ตลอดจำนผิลิตบุคลากรที�มีควิามสามารถในการวิิเคราะห์และวิิจำารณ์สังคมและ

วัิฒนธิรรมไทยอย่างมีเหตุผิล 

4.  หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอัาชีพ ร์หััส 10111

  เน้นการใหค้วิามร้ค้วิามเข้าใจำในการฟััง พ้ื่ด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ เพ่ื่�อเปน็พ่ื่�นฐานในการศกึษาหาควิามร้้ 

และการประกอบอาชีพื่ แบ่งเป็น 10 กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะ ดังนี�

  (1)  กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะคร้ รหัส A (6) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะการท่องเที�ยวิ รหัส 5

  (2)  กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะกฎหมาย รหัส 1 (7) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะคอมพิื่วิเตอร์ รหัส 6

  (3)  กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะธุิรกิจำ รหัส 2 (8) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะการสาธิารณสุข รหัส 7

  (4)  กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะการโรงแรม รหัส 3 (9) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะช่าง รหัส 8

  (5)  กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะงานสำานักงาน รหัส 4 (10) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะการเกษตร รหัส 9

1) สาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์  ร์หััส 10
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5.  หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาศิึกษาทั�วิไป ร์หััส 10511

  เน้นควิามร้้ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละภาษา ตามวัิตถุประสงค์ของหมวิด

วิิชาศึกษาทั�วิไปในหลักส้ตรระดับปริญญาตรีซึึ่�งสามารถเทียบโอนหน่วิยกิตเข้าส่้การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้

6.  หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชางานสาร์สนเทศิ ร์หััส 10451 หัลักสูตร์ปร์ับัปร์ุง พ.ศิ. 2565 

  เน้นใหผ้้้ิเรียนมคีวิามร้ค้วิามสามารถในการจำดัการสารสนเทศและปฏิิบัติงานดา้นสารสนเทศในหนว่ิยงานและ

องค์การต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิิภาพื่และสนองตอบต่อควิามต้องการของผ้้ิเรียนในยุคสังคมปัจำจุำบัน

  แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิิชาดังนี�

 (1) กลุ่มวิิชางานห้องสมุด รหัส 1

 (2) กลุ่มวิิชางานศ้นย์ส่�อการศึกษาและแหล่งเรียนร้้ รหัส 2

 (3) กลุ่มวิิชางานสำานักงาน รหัส 3

 (4) กลุ่มวิิชางานสารสนเทศการท่องเที�ยวิและศิลปวัิฒนธิรรม รหัส 4

7.  หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์ภาษาจีีนเพ่�อัการ์ส่�อัสาร์ ร์หััส 10713

8.  หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาเขมร์ ร์หััส 10811

9.  หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาไทย ร์หััส 10011

 10. หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาสังคมและวิัฒนธร์ร์มไทย ร์หััส 10021

สาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์มีวิัตถุุปร์ะสงค์ ดีังนี�

1. เพ่ื่�อให้ควิามร้้ทางด้านศิลปศาสตร์แก่บุคลากรที�ประสงค์จำะพัื่ฒนาวิิชาชีพื่ของตนเองอย่างกว้ิางขวิางยิ�งขึ�น

2. เพ่ื่�อผิลิตบัณฑิิตในแขนงวิิชาที�ให้บริการและอำานวิยประโยชน์แก่สังคมในด้านต่าง ๆ

3. เพ่ื่�อให้บริการทางวิิชาการแก่สาขาวิิชาต่าง ๆ ของมหาวิิทยาลัย

4. เพ่ื่�อบ้รณาการวิิชาการด้านต่าง ๆ และนำามาประยุกต์ให้เหมาะสมแก่บุคคลแต่ละอาชีพื่

ผูู้�ที�สำาเร์็จีการ์ศึิกษาในสาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์ สามารถประกอบอาชีพื่ในองค์การสารสนเทศประเภทต่าง ๆ 

เช่น ห้องสมุด ศ้นย์เอกสาร ศ้นย์สารสนเทศ ศ้นย์ข้อม้ล และหน่วิยทะเบียนและสถิติ เป็นนักวิิชาการด้านศิลปวัิฒนธิรรม 

การประชาสัมพัื่นธ์ิ ส่�อสารมวิลชน การวิิจัำยทางไทยคดีศึกษา และสามารถนำาควิามร้้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

ไปประยุกต์ในอาชีพื่คร้ อาจำารย์ นักวิิชาการ นักกฎหมาย นักธิุรกิจำ พื่นักงานโรงแรม มัคคุเทศก์ เจ้ำาหน้าที�สำานักงาน 

ช่าง นักวิิชาการเกษตร และอาชีพื่อ่�น ๆ  ที�เกี�ยวิข้อง อีกทั�งสามารถศึกษาต่อในระดับที�ส้งขึ�นทั�งในประเทศและต่างประเทศ
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แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (10454)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)

 คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บััณฑิิต

แขนงวิิชาสาร์สนเทศิศิาสตร์์  ร์หััส 10454 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565

ช่�อัปร์ิญญา ช่�อัย่อั

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

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์

ร์หััส 10

แขนงวิิชาสาร์สนเทศิศิาสตร์์

ร์หััส 10454

เปิดสอน 4 กลุ่มวิิชา* ดังนี�
   1) กลุ่มวิิชางานห้องสมุด รหัส 1

   2) กลุ่มวิิชางานศ้นย์ส่�อการศึกษาและ

       แหล่งเรียนร้้ รหัส 2

   3) กลุ่มวิิชางานสำานักงาน รหัส 3

   4) กลุ่มวิิชางานสารสนเทศการท่องเที�ยวิ

       และศิลปวัิฒนธิรรม รหัส 4

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

1. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า
 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง และต้้องเป็ินัผู้้้ท่ี่�มีป่ิรัะสบการัณ์์
 ในัการัปิรัะกอบอาช่ีพ หรืัอการัดำารังช่ีวิิต้ หรืัอการัเป็ินัผู้้้นัำา
 สังคมีอย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้วิไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปีิ หรืัอม่ีอายุ
 ไม่ีน้ัอยกว่ิา 25 ปีิบริับ้รัณ์์ ในวัินเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร
 โดยกรัอกแบบฟอร์ัมี มีสธ.31 ในัหน้ัา 527 และส่งมีาพร้ัอมี
 หลักฐานัปิรัะกอบการัสมัีครัเพื�อใช้ีปิรัะกอบการัพิจารัณ์า 
 รัับเข้้าศึึกษา หัร์่อั

2. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อเทียบเท่า

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง หัร์่อั

3. สำาเร็จำการศึกษาประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่ (ปวิช.) หร่อเทียบเท่า หัร์อ่ั 

4. สำาเร็จำการศึกษาประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่เทคนิค (ปวิท.) หัร์่อั

    ประกาศนยีบัตรวิิชาชพีื่ชั�นส้ง (ปวิส.) หร่ออนปุรญิญา หร่อปรญิญา

    ชั�นใดชั�นหนึ�งหร่อเทียบเท่า จำากสถาบันอุดมศึกษา

    ที�สภามหาวิิทยาลัยนั�น ๆ รับรอง

นัักศึึกษาท่ี่�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักส้ต้รัปิรัับปิรุัง พ.ศึ. 2565 หากไม่ีสำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2572

มีหาวิิที่ยาลัยจะโอนันัักศึึกษาเข้้าส่้หลักส้ต้รัปิรัับปิรุังฉบับใหม่ีโดยอัต้โนัมัีติ้

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 20-32

สมัีครัภาคต้้นั ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 61-66

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 71-76

*ผู้้้สมัีครัต้้องกรัอกชืี�อและรัหัสกลุ่มีวิิชีา

ท่ี่�ต้้องการัศึึกษาลงในัใบสมัีครัฯ (มีสธ.1)

ข้้อ 19.3 และข้้อ 19.4 ให้ครับถ้้วินั

มิีฉะนัั�นัการัสมัีครัข้องท่ี่านัจะไม่ีสมีบ้รัณ์์
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร 

แขนงวิิชาสาร์สนเทศิศิาสตร์์  ร์หััส 10454 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565

1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ม.6	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ปวช.	หร็ือเทีียบเที่�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 2 ชุีดวิิชีา ( 12 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา  20 ชุีดวิิชีา  (120 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง) 

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

   - บัังคับั   1   ชุุดวิิชุา

 10151 ไทยศึกษา

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

   กลุ�มวิิชุาภาษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร 10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร 10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

     10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

 กลุ�มวิิชุาสัังคมศาสัต้ร์ี

 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

 กลุ�มวิิชุามนุษยศาสัต้ร์ี

 10103 ทักษะชีวิิต                           10121 อารยธิรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

 กลุ�มวิิชุาวิิทยาศาสัต้ร์ีและคณิิต้ศาสัต้ร์ี

 10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต้)

      วิิชุาแกน   9   ชุุดวิิชุา

 - บัังคับั   8   ชุุดวิิชุา 

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น 13313  การบริการและเผิยแพื่ร่ 13401 ประสบการณ์วิิชาชีพื่

 13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ           สารสนเทศ         สารสนเทศศาสตร์(1)

 13203  การวิิจัำยและการปฏิิบัติงาน 13314  การจัำดการองค์การสารสนเทศ 13413 เทคโนโลยีดิจิำทัลและ

          สารสนเทศอิงหลักฐาน  13315  การสงวินรักษาสารสนเทศ  วิิทยาการข้อม้ล 

          เชิงประจัำกษ์  ดิจิำทัล

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิิชาที�นักศึกษาจะต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจำบการศึกษาเท่านั�น 

  และนักศึกษาจำะต้องเตรียมควิามพื่ร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วิยการทบทวินเน่�อหาชุดวิิชาที�ได้ศึกษามาตลอดหลักส้ตร 

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

      11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุิรกิจำ 11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11313 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�องาน

 11302 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการ  เจ้ำาหน้าที�สำานักงาน  สารสนเทศ

         ท่องเที�ยวิ 11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับ

            ผ้้ิใช้เทคโนโลยีดิจิำทัล         

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

 1) กลุ�มวิิชุางานห้องสัมุด รีหัสั 1
      - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

     13311 การพัื่ฒนาและการจัำดการ 13312  การวิิเคราะห์สารสนเทศ 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

                ทรัพื่ยากรสารสนเทศ    มนุษยศาสตร์และวิิทยาศาสตร์      

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

     13411 การจัำดการสารสนเทศ 13416 พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

               ลักษณะพิื่เศษ           ในงานสารสนเทศ       

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

      13416  พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 26403  แหล่งวิิทยาการชุมชน 27112 การบริหารศ้นย์ส่�อการศึกษา

      ในงานสารสนเทศ  เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

      - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

      13311  การพัื่ฒนาและการจัำดการ     20303  จิำตวิิทยาและวิิทยาการ 26406 การพัื่ฒนาและการใช้ส่�อการ

     ทรัพื่ยากรสารสนเทศ  การเรียนร้้  เรียนร้้เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

    3) กลุ�มวิิชุางานสัำานักงาน รีหัสั 3
     - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13321 การส่�อสารธุิรกิจำในยุคดิจิำทัล   13421 การจัำดการงานสำานักงาน 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

      - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

       32210 องค์การและการจัำดการ 32342 ภาวิะผ้้ินำาและพื่ฤติกรรมองค์การ 32452 กลยุทธ์ิการจัำดการ

     และการจัำดการเชิงกลยุทธ์ิ    ทรัพื่ยากรมนุษย์และองค์การ

       แห่งการเรียนร้้

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

     12402 วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ    13416 พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 32335 ควิามร้้เบ่�องต้นเกี�ยวิกับการ

    ในงานสารสนเทศ  ท่องเที�ยวิและอุตสาหกรรม

      ท่องเที�ยวิ

      - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12310  วิิถีไทย 12313 ท้องถิ�นไทย
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ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 2 ชุีดวิิชีา (12 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบตัร หร่อในหลักส้ตรระดับประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของทุกสาขาวิิชา

(2) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุดวิิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโดยเฉัพื่าะ

(4) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจำกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิิชาชีพื่หร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจำากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิิชาที�มหาวิิทยาลัยจัำดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิิทยาลัยหร่อที�เว็ิบไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิดสอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจำากชุดวิิชาในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วิ ผ้้ิสมัครต้้องม่ีผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร่อผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจำากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับถึ้งวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก่อนสำาเร็จำการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

2.		สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	ปร็ะเภทีวิช�บร็ิห�ร็ธุุร็กิจ	ศึิลปหัตถกร็ร็ม	

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง) 

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่ัวิยกิต้)

 -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

 10121  อารยธิรรมมนุษย์ 10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151  ไทยศึกษา

    และสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร 10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร 10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

     10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (10454)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

 วิิชุาแกน   6   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคับั   4   ชุุดวิิชุา

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น 13401 ประสบการณ์วิิชาชีพื่ 13413 เทคโนโลยีดิจิำทัลและ

 13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ  สารสนเทศศาสตร์(1)  วิิทยาการข้อม้ล 

 -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 11313 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�องาน 13203 การวิิจัำยและการปฏิิบัติงาน 13313 การบริการและเผิยแพื่ร่

         สารสนเทศ           สารสนเทศอิงหลักฐาน           สารสนเทศ

            เชิงประจัำกษ์ 13314  การจัำดการองค์การสารสนเทศ

     13315  การสงวินรักษาสารสนเทศดิจิำทัล 

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

 1)  กลุ�มวิิชุางานห้องสัมุด รีหัสั 1
      - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13311 การพัื่ฒนาและการจัำดการ 13312  การวิิเคราะห์สารสนเทศ 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

                ทรัพื่ยากรสารสนเทศ    มนุษยศาสตร์และวิิทยาศาสตร์      

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

     13411 การจัำดการสารสนเทศ 13416 พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

               ลักษณะพิื่เศษ           ในงานสารสนเทศ       

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

      13416 พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 26403  แหล่งวิิทยาการชุมชน 27112 การบริหารศ้นย์ส่�อการศึกษา

      ในงานสารสนเทศ  เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

     - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 13311  การพัื่ฒนาและการจัำดการ     20303  จิำตวิิทยาและวิิทยาการ 26406 การพัื่ฒนาและการใช้ส่�อการ

     ทรัพื่ยากรสารสนเทศ  การเรียนร้้  เรียนร้้เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

    3) กลุ�มวิิชุางานสัำานักงาน รีหัสั 3
     -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

       13321 การส่�อสารธุิรกิจำในยุคดิจิำทัล   13421 การจัำดการงานสำานักงาน 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

      - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

       32210 องค์การและการจัำดการ 32342 ภาวิะผ้้ินำาและพื่ฤติกรรมองค์การ 32452 กลยุทธ์ิการจัำดการ

     และการจัำดการเชิงกลยุทธ์ิ    ทรัพื่ยากรมนุษย์และองค์การ

       แห่งการเรียนร้้

หัมายเหัตุ (1) เป็นชุดวิิชาที�นักศึกษาจะต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจำบการศึกษาเท่านั�น 

  และนักศึกษาจำะต้องเตรียมควิามพื่ร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วิยการทบทวินเน่�อหาชุดวิิชาที�ได้ศึกษามาตลอดหลักส้ตร 

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

      12402 วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ    13416 พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 32335 ควิามร้้เบ่�องต้นเกี�ยวิกับการ

    ในงานสารสนเทศ  ท่องเที�ยวิและอุตสาหกรรม

      ท่องเที�ยวิ

      - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12310  วิิถีไทย 12313 ท้องถิ�นไทย

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบตัร หร่อในหลักส้ตรระดับประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของทุกสาขาวิิชา

(2) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุดวิิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโดยเฉัพื่าะ

(4) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจำกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิิชาชีพื่หร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจำากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิิชาที�มหาวิิทยาลัยจัำดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิิทยาลัยหร่อที�เว็ิบไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิดสอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจำากชุดวิิชาในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วิ ผ้้ิสมัครต้้องม่ีผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร่อผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจำากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับถึ้งวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก่อนสำาเร็จำการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

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

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (10454)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)รายละเอียดหลักส้ติร

ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่ัวิยกิต้)

 -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

 10121 อารยธิรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร 10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร 10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

     10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

 วิิชุาแกน   6   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคับั   4   ชุุดวิิชุา

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น 13401 ประสบการณ์วิิชาชีพื่ 13413 เทคโนโลยีดิจิำทัลและ

 13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ  สารสนเทศศาสตร์(1)  วิิทยาการข้อม้ล

 -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 11313 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�องาน 13203 การวิิจัำยและการปฏิิบัติงาน 13313 การบริการและเผิยแพื่ร่

         สารสนเทศ           สารสนเทศอิงหลักฐาน           สารสนเทศ

            เชิงประจัำกษ์ 13314  การจัำดการองค์การสารสนเทศ

     13315  การสงวินรักษาสารสนเทศดิจิำทัล 

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

 1) กลุ�มวิิชุางานห้องสัมุด รีหัสั 1
      -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13311 การพัื่ฒนาและการจัำดการ 13312  การวิิเคราะห์สารสนเทศ 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

                ทรัพื่ยากรสารสนเทศ    มนุษยศาสตร์และวิิทยาศาสตร์      

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

     13411 การจัำดการสารสนเทศ 13416 พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

               ลักษณะพิื่เศษ           ในงานสารสนเทศ       

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

     13416  พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 26403  แหล่งวิิทยาการชุมชน 27112 การบริหารศ้นย์ส่�อการศึกษา

      ในงานสารสนเทศ  เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

      - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

      13311  การพัื่ฒนาและการจัำดการ     20303  จิำตวิิทยาและวิิทยาการ 26406 การพัื่ฒนาและการใช้ส่�อการ

     ทรัพื่ยากรสารสนเทศ  การเรียนร้้  เรียนร้้เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

 3) กลุ�มวิิชุางานสัำานักงาน รีหัสั 3
     -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13321 การส่�อสารธุิรกิจำในยุคดิจิำทัล   13421 การจัำดการงานสำานักงาน 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิิชาที�นักศึกษาจะต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไมี่เกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจำบการศึกษาเท่านั�น 

  และนักศึกษาจำะต้องเตรียมควิามพื่ร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วิยการทบทวินเน่�อหาชุดวิิชาที�ได้ศึกษามาตลอดหลักส้ตร 

  รวิมทั�งฝึึกฝึนการใช้คอมพิื่วิเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
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      - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

      32210 องค์การและการจัำดการ 32342 ภาวิะผ้้ินำาและพื่ฤติกรรมองค์การ 32452 กลยุทธ์ิการจัำดการ

     และการจัำดการเชิงกลยุทธ์ิ    ทรัพื่ยากรมนุษย์และองค์การ

      แห่งการเรียนร้้

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

      12402 วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ    13416 พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 32335 ควิามร้้เบ่�องต้นเกี�ยวิกับการ

    ในงานสารสนเทศ  ท่องเที�ยวิและอุตสาหกรรม

      ท่องเที�ยวิ

      -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

      12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12310  วิิถีไทย 12313 ท้องถิ�นไทย

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบตัร หร่อในหลักส้ตรระดับประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของทุกสาขาวิิชา

(2) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุดวิิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโดยเฉัพื่าะ

(4) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจำกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิิชาชีพื่หร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจำากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิิชาที�มหาวิิทยาลัยจัำดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิิทยาลัยหร่อที�เว็ิบไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิดสอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจำากชุดวิิชาในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วิ ผ้้ิสมัครต้้องม่ีผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร่อผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจำากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับถึ้งวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก่อนสำาเร็จำการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

4.		สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	ปร็ะเภทีวิช�พ�ณิิชยกร็ร็มหร็ือบร็ิห�ร็ธุุร็กิจ	อุตสำ�หกร็ร็มที่องเทีี�ยว	ศึิลปกร็ร็ม	

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (10454)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)รายละเอียดหลักส้ติร

ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต้)

 10121 อารยธิรรมมนุษย์ 10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

    และสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

 วิิชุาแกน   6   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคับั   4   ชุุดวิิชุา

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น 13401 ประสบการณ์วิิชาชีพื่ 13413 เทคโนโลยีดิจิำทัลและ

 13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ  สารสนเทศศาสตร์(1)  วิิทยาการข้อม้ล

 -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 11313 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�องาน 13203 การวิิจัำยและการปฏิิบัติงาน 13313 การบริการและเผิยแพื่ร่

         สารสนเทศ           สารสนเทศอิงหลักฐาน           สารสนเทศ

            เชิงประจัำกษ์ 13314  การจัำดการองค์การสารสนเทศ

     13315  การสงวินรักษาสารสนเทศดิจิำทัล 

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

 1) กลุ�มวิิชุางานห้องสัมุด รีหัสั 1
      -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13311 การพัื่ฒนาและการจัำดการ 13312  การวิิเคราะห์สารสนเทศ 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

                ทรัพื่ยากรสารสนเทศ    มนุษยศาสตร์และวิิทยาศาสตร์      

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

     13411 การจัำดการสารสนเทศ 13416 พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

               ลักษณะพิื่เศษ           ในงานสารสนเทศ       

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

      13416  พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 26403  แหล่งวิิทยาการชุมชน 27112 การบริหารศ้นย์ส่�อการศึกษา

      ในงานสารสนเทศ  เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

      -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

      13311  การพัื่ฒนาและการจัำดการ     20303  จิำตวิิทยาและวิิทยาการ 26406 การพัื่ฒนาและการใช้ส่�อการ

     ทรัพื่ยากรสารสนเทศ  การเรียนร้้  เรียนร้้เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

   3) กลุ�มวิิชุางานสัำานักงาน รีหัสั 3
     - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13321 การส่�อสารธุิรกิจำในยุคดิจิำทัล   13421 การจัำดการงานสำานักงาน 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

      32210 องค์การและการจัำดการ 32342 ภาวิะผ้้ินำาและพื่ฤติกรรมองค์การ 32452 กลยุทธ์ิการจัำดการ

     และการจัำดการเชิงกลยุทธ์ิ    ทรัพื่ยากรมนุษย์และองค์การ

      แห่งการเรียนร้้

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิิชาที�นักศึกษาจะต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจำบการศึกษาเท่านั�น 

  และนักศึกษาจำะต้องเตรียมควิามพื่ร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วิยการทบทวินเน่�อหาชุดวิิชาที�ได้ศึกษามาตลอดหลักส้ตร 

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

      12402 วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ    13416 พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 32335 ควิามร้้เบ่�องต้นเกี�ยวิกับการ

    ในงานสารสนเทศ  ท่องเที�ยวิและอุตสาหกรรม

      ท่องเที�ยวิ

      - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

      12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12310  วิิถีไทย 12313 ท้องถิ�นไทย

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร่อในหลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของทุกสาขาวิิชา

(2) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุดวิิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโดยเฉัพื่าะ

(4) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจำกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิิชาชีพื่หร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจำากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิิชาที�มหาวิิทยาลัยจัำดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิิทยาลัยหร่อที�เว็ิบไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิดสอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจำากชุดวิิชาในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วิ ผ้้ิสมัครต้้องม่ีผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร่อผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจำากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับถึ้งวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก่อนสำาเร็จำการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

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

	 สำ�ร็สำนเทีศึและก�ร็สำื�อสำ�ร็	

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต้)

 10121 อารยธิรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (10454)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

 วิิชุาแกน   6   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคับั   4   ชุุดวิิชุา

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น 13401 ประสบการณ์วิิชาชีพื่ 13413 เทคโนโลยีดิจิำทัลและ

 13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ  สารสนเทศศาสตร์(1)  วิิทยาการข้อม้ล

 -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 11313 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�องาน 13203 การวิิจัำยและการปฏิิบัติงาน 13313 การบริการและเผิยแพื่ร่

         สารสนเทศ           สารสนเทศอิงหลักฐาน           สารสนเทศ

            เชิงประจัำกษ์ 13314  การจัำดการองค์การสารสนเทศ

     13315  การสงวินรักษาสารสนเทศดิจิำทัล 

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

 1) กลุ�มวิิชุางานห้องสัมุด รีหัสั 1
      - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13311 การพัื่ฒนาและการจัำดการ 13312  การวิิเคราะห์สารสนเทศ 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

                ทรัพื่ยากรสารสนเทศ    มนุษยศาสตร์และวิิทยาศาสตร์      

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

     13411 การจัำดการสารสนเทศ 13416 พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

               ลักษณะพิื่เศษ           ในงานสารสนเทศ       

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

      13416  พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 26403  แหล่งวิิทยาการชุมชน 27112 การบริหารศ้นย์ส่�อการศึกษา

      ในงานสารสนเทศ  เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

    -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

  13311  การพัื่ฒนาและการจัำดการ     20303  จิำตวิิทยาและวิิทยาการ 26406 การพัื่ฒนาและการใช้ส่�อการ

     ทรัพื่ยากรสารสนเทศ  การเรียนร้้  เรียนร้้เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

     3) กลุ�มวิิชุางานสัำานักงาน รีหัสั 3
  - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13321 การส่�อสารธุิรกิจำในยุคดิจิำทัล   13421 การจัำดการงานสำานักงาน 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

      32210 องค์การและการจัำดการ 32342 ภาวิะผ้้ินำาและพื่ฤติกรรมองค์การ 32452 กลยุทธ์ิการจัำดการทรัพื่ยากรมนุษย์

     และการจัำดการเชิงกลยุทธ์ิ    และองค์การแห่งการเรียนร้้

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

      12402 วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ    13416 พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 32335 ควิามร้้เบ่�องต้นเกี�ยวิกับการ

    ในงานสารสนเทศ  ท่องเที�ยวิและอุตสาหกรรม

      ท่องเที�ยวิ

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�
     12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12310  วิิถีไทย 12313 ท้องถิ�นไทย

หัมายเหัตุ (1) เป็นชุดวิิชาที�นักศึกษาจะต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไมี่เกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจำบการศึกษาเท่านั�น 

  และนักศึกษาจำะต้องเตรียมควิามพื่ร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วิยการทบทวินเน่�อหาชุดวิิชาที�ได้ศึกษามาตลอดหลักส้ตร 

  รวิมทั�งฝึึกฝึนการใช้คอมพิื่วิเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
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ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบตัร หร่อในหลักส้ตรระดับประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของทุกสาขาวิิชา

(2) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุดวิิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโดยเฉัพื่าะ

(4) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจำกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิิชาชีพื่หร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจำากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิิชาที�มหาวิิทยาลัยจัำดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิิทยาลัยหร่อที�เว็ิบไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิดสอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจำากชุดวิิชาในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วิ ผ้้ิสมัครต้้องม่ีผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร่อผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจำากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับถึ้งวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก่อนสำาเร็จำการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

6.		สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปร็ิญญ�	หร็ือปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็ือเทีียบเที่�	

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)
ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)
ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)
รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)
 10151  ไทยศึกษา
ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)
 วิิชุาแกน   6   ชุุดวิิชุา
 -  บัังคับั   4   ชุุดวิิชุา
 13201  สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น 13401 ประสบการณ์วิิชาชีพื่ 13413 เทคโนโลยีดิจิำทัลและ
 13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ  สารสนเทศศาสตร์(1)  วิิทยาการข้อม้ล

 

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิิชาที�นักศึกษาจะต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจำบการศึกษาเท่านั�น 

  และนักศึกษาจำะต้องเตรียมควิามพื่ร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วิยการทบทวินเน่�อหาชุดวิิชาที�ได้ศึกษามาตลอดหลักส้ตร 

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

 11313 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�องาน 13203 การวิิจัำยและการปฏิิบัติงาน 13313 การบริการและเผิยแพื่ร่

         สารสนเทศ           สารสนเทศอิงหลักฐาน           สารสนเทศ

            เชิงประจัำกษ์ 13314  การจัำดการองค์การสารสนเทศ

     13315  การสงวินรักษาสารสนเทศดิจิำทัล 

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

 1) กลุ�มวิิชุางานห้องสัมุด รีหัสั 1
      -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13311 การพัื่ฒนาและการจัำดการ 13312  การวิิเคราะห์สารสนเทศ 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

                ทรัพื่ยากรสารสนเทศ    มนุษยศาสตร์และวิิทยาศาสตร์      

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

     13411 การจัำดการสารสนเทศ 13416 พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

               ลักษณะพิื่เศษ           ในงานสารสนเทศ       

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

  13416  พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 26403  แหล่งวิิทยาการชุมชน 27112 การบริหารศ้นย์ส่�อการศึกษา

      ในงานสารสนเทศ  เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

     -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 13311  การพัื่ฒนาและการจัำดการ     20303  จิำตวิิทยาและวิิทยาการ 26406 การพัื่ฒนาและการใช้ส่�อการ

     ทรัพื่ยากรสารสนเทศ  การเรียนร้้  เรียนร้้เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

 3) กลุ�มวิิชุางานสัำานักงาน รีหัสั 3
    - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

      13321 การส่�อสารธุิรกิจำในยุคดิจิำทัล   13421 การจัำดการงานสำานักงาน 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

    32210 องค์การและการจัำดการ 32342 ภาวิะผ้้ินำาและพื่ฤติกรรมองค์การ 32452 กลยุทธ์ิการจัำดการ

     และการจัำดการเชิงกลยุทธ์ิ    ทรัพื่ยากรมนุษย์และองค์การ

      แห่งการเรียนร้้

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

   12402 วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ    13416 พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 32335 ควิามร้้เบ่�องต้นเกี�ยวิกับการ

    ในงานสารสนเทศ  ท่องเที�ยวิและอุตสาหกรรม

      ท่องเที�ยวิ

      - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12310  วิิถีไทย 12313 ท้องถิ�นไทย
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ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตรหร่อในหลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของทุกสาขาวิิชา

(2) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุดวิิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโดยเฉัพื่าะ

(4) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจำกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิิชาชีพื่หร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจำากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิิชาที�มหาวิิทยาลัยจัำดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิิทยาลัยหร่อที�เว็ิบไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิดสอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→  

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจำากชุดวิิชาในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วิ ผ้้ิสมัครต้้องม่ีผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร่อผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจำากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับถึ้งวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก่อนสำาเร็จำการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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แขนงวิชาภาษาอังกฤษ (10614)
สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บััณฑิิต

แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ  ร์หััส 10614 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565  

ช่�อัปร์ิญญา ช่�อัย่อั
ศิลปศาสตรบัณฑิิต (ภาษาอังกฤษ) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English) B.A. (English)

 (เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้นั เท่ี่านัั�นั)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์

ร์หััส 10

แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ

ร์หััส 10614

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึ่ึ�ง ดังนึ่้�

1. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า
 ตามที�กระทรวิงศกึษาธิิการรบัรอง และต้้องเป็ินัผู้้้ท่ี่�ม่ีปิรัะสบการัณ์์
 ในัการัปิรัะกอบอาช่ีพ หรืัอการัดำารังช่ีวิิต้ หรืัอการัเป็ินัผู้้้นัำา
 สังคมีอย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้วิไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปีิ หรืัอม่ีอายุ
 ไม่ีน้ัอยกว่ิา 25 ปีิบริับ้รัณ์์ ในวัินเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร
 โดยกรัอกแบบฟอร์ัมี มีสธ.31 ในัหน้ัา 527 และส่งมีาพร้ัอมี
 หลักฐานัปิรัะกอบการัสมัีครัเพื�อใช้ีปิรัะกอบการัพิจารัณ์า 
 รัับเข้้าศึึกษา หัร์่อั

2. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อเทียบเท่า
 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง หัร์่อั

3. สำาเร็จำการศึกษาอนุปริญญาหร่อเทียบเท่า หร่อปริญญาชั�นใดชั�นหนึ�ง 
 หร่อเทียบเท่า จำากสถาบันอุดมศึกษาที�สภามหาวิิทยาลัยรับรอง
 ผู้้้ม่ีคุณ์สมีบัติ้วุิฒิิการัศึึกษาดงักล่าวิข้้างต้้นั จำำาเปน็ตอ้งมคีวิามร้้ 
 ควิามสามารถ และประสบการณ์ในการใช้และเข้าถึงคอมพิื่วิเตอร์ 
 และอินเทอร์เน็ตได้โดยสะดวิก เน่�องจำากเป็นหลักส้ตรที�มี
 ระบบ การเรียนการสอนผู่้านัเครืัอข่้ายคอมีพิวิเต้อร์ั และ
 สื�ออิเล็กที่รัอนิักส์เป็ินัหลักและนัักศึึกษาต้้องส่งงานั
 ต้ามีเวิลาท่ี่�กำาหนัดเป็ินัปิรัะจำา และต้้องม่ีควิามีร้้ัภาษาไที่ย 
 อ่านัออกเข่้ยนัได้เป็ินัอย่างด่ เน่�องจำาก 
 1.  ต้องศึกษาชุดวิิชาด้านการแปล ซึ่ึ�งมีกิจำกรรมการแปลขอ้ควิาม 
  เป็นภาษาไทยอย่างถ้กต้อง สละสลวิย
 2.  ส่�อในการเรียนการสอน (medium of instruction) 
  มีทั�งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
 นอกจำากนี�นักศึกษายังต้้องสามีารัถ้เข้้าร่ัวิมีฝึึกปิฏิิบัติ้กิจกรัรัมี
การัใช้ีภาษาอังกฤษ ในการอบรมประสบการณ์วิิชาชีพื่ในภาคการ
ศึกษาสุดท้ายก่อนจำบการศึกษา

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 34-37

        ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 66     

นัักศึึกษาท่ี่�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักส้ต้รัปิรัับปิรุัง พ.ศึ. 2565 หากไม่ีสำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2572 

มีหาวิิที่ยาลัยจะโอนันัักศึึกษาเข้้าส่้หลักส้ต้รัปิรัับปิรุังฉบับใหม่ีโดยอัต้โนัมัีติ้

ผู้้้สมัีครัเข้้าศึึกษาแข้นังวิิชีาภาษาอังกฤษ 

ทุี่กคนัต้้องกรัอก email address ข้อง

ต้นัเองลงในัใบสมีัครัฯ (มีสธ.1) ข้้อ 16.1 

ด้วิยต้ัวิบรัรัจงและชีัดเจนั เพื�อใช้ีติ้ดต้่อในั

การัเร่ัยนัด้วิยรัะบบ e-Learning
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บััณฑิิต

แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ  ร์หััส 10614 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565

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

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 17 ชุีดวิิชีา (102 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 23 ชุีดวิิชีา (138 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

 -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร 10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

       และสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

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

 กลุ�มวิิชุามนุษยศาสัต้ร์ี

 10103 ทักษะชีวิิต 10121 อารยธิรรมมนุษย์  10164 สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

 กลุ�มวิิชุาสัังคมศาสัต้ร์ี

 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ   17 ชุีดวิิชีา (102 หน่ัวิยกิต้)

 วิิชุาแกน   4   ชุุดวิิชุา

 10171  การใช้ภาษาอังกฤษ 14212 ไวิยากรณ์ภาษาอังกฤษ 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1(1)

       เพ่ื่�อการส่�อสาร(1)  14217 การอ่านร้อยแก้วิภาษาอังกฤษ(1)

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นชุดวิิชาที�มีการฝึึกปฏิิบัติทางด้านภาษาและเก็บคะแนนทางระบบออนไลน์ นักศึกษาต้องรับผิิดชอบในการเข้าลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 

  ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางเว็ิบไซึ่ต์ http://d4lp.stou.ac.th หร่อ http://stouonline.stou.ac.th/elearning และไม่ีอนัุญาต้ให้ 

  ลงที่ะเบ่ยนัเพิ�มีชุีดวิิชีา

  ทัี่�งน่ั�ให้นัักศึึกษาลงที่ะเบ่ยนัเข้้ารัะบบทัี่นัท่ี่ในัวัินัเปิิดภาคการัศึึกษา โดยไม่ีจำาเป็ินัต้้องรัอให้ได้รัับวัิสดุการัศึึกษาก่อนั
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แขนงวิชาภาษาอังกฤษ (10614)
สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10) วิิชุาเฉพาะด้าน   13   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคับั   10   ชุุดวิิชุา

 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ  14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ(1)(2) 14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

     เบ่�องต้น(1)  14320  การออกเสียงภาษาอังกฤษ(1)  อย่างมีประสิทธิิผิล(1)

 14216  การส่�อสารระหว่ิางวัิฒนธิรรม(1)  14321 วิรรณคดีเบ่�องต้น(1)  14423  ประสบการณ์วิิชาชีพื่

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

         14424  วิรรณคดีโลก(1) 

 -  และเลือก   3   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 11301  ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุิรกิจำ  11305  ภาษาอังกฤษสำาหรับ  11308  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการเกษตร

 11302  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการท่องเที�ยวิ   ผ้้ิใช้เทคโนโลยีดิจิำทัล  11311  ภาษาอังกฤษสำาหรับคร้สอนภาษา

 11303  ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11306  ภาษาอังกฤษสำาหรับ  11312  ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพื่

     พื่นักงานโรงแรม   บุคลากรสาธิารณสุข  ในประชาคมอาเซีึ่ยน(1)

 11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11307 ภาษาอังกฤษสำาหรับช่าง

  เจ้ำาหน้าที�สำานักงาน

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร่อในหลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของทุกสาขาวิิชา

(2) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุดวิิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโดยเฉัพื่าะ

(4) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจำกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิิชาชีพื่หร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจำากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิิชาที�มหาวิิทยาลัยจัำดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิิทยาลัยหร่อที�เว็ิบไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิดสอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจำากชุดวิิชาในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วิ ผ้้ิสมัครต้้องม่ีผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร่อผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจำากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับถึ้งวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก่อนสำาเร็จำการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ (1) เป็นชุดวิิชาที�มีการฝึึกปฏิิบัติทางด้านภาษาและเกบ็คะแนนทางระบบออนไลน ์นักศึกษาต้องรับผิิดชอบในการเข้าลงทะเบียนเรียนออนไลน์

  ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางเว็ิบไซึ่ต์ http://d4lp.stou.ac.th หร่อ http://stouonline.stou.ac.th/elearning และไมี่อนุัญาต้ให้ 

  ลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัเพิ�มีชุีดวิิชีา

  ทัี่�งน่ั�ให้นัักศึึกษาลงที่ะเบ่ยนัเข้้ารัะบบทัี่นัท่ี่ในัวัินัเปิิดภาคการัศึึกษา โดยไม่ีจำาเป็ินัต้้องรัอให้ได้รัับวัิสดุการัศึึกษาก่อนั

 (2)  นักศึกษาต้องเรียนชุดวิิชา 14318 หลักการแปล ก่อนจึำงสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ ได้

 (3) เป็นชุดวิิชาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจำบการศึกษาเท่านั�น
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2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปร็ิญญ�	หร็ือปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็ือเทีียบเที่�ทีุกสำ�ข�วิช�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ*   1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ   17 ชุีดวิิชีา (102 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั   1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา   19 ชุีดวิิชีา (114 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ*   1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

 10151  ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ   17 ชุีดวิิชีา (102 หน่ัวิยกิต้)

 วิิชุาแกน   4   ชุุดวิิชุา

 10171  การใช้ภาษาอังกฤษ 14212 ไวิยากรณ์ภาษาอังกฤษ 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1(1)

        เพ่ื่�อการส่�อสาร(1)  14217 การอ่านร้อยแก้วิภาษาอังกฤษ(1)

 วิิชุาเฉพาะด้าน   13   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคับั   10   ชุุดวิิชุา

 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ  14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ(1)(2) 14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

      เบ่�องต้น(1)  14320  การออกเสียงภาษาอังกฤษ(1)    อย่างมีประสิทธิิผิล(1)

 14216  การส่�อสารระหว่ิางวัิฒนธิรรม(1)  14321  วิรรณคดีเบ่�องต้น(1)  14423  ประสบการณ์วิิชาชีพื่

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

           14424  วิรรณคดีโลก(1) 

 -  และเลือก   3   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 11301  ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุิรกิจำ  11305  ภาษาอังกฤษสำาหรับ  11308  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการเกษตร

 11302  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการท่องเที�ยวิ   ผ้้ิใช้เทคโนโลยีดิจิำทัล  11311  ภาษาอังกฤษสำาหรับคร้สอนภาษา

 11303  ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11306  ภาษาอังกฤษสำาหรับ  11312  ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพื่

      พื่นักงานโรงแรม   บุคลากรสาธิารณสุข    ในประชาคมอาเซีึ่ยน(1)

 11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11307 ภาษาอังกฤษสำาหรับช่าง

      เจ้ำาหน้าที�สำานักงาน

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นชุดวิิชาที�มีการฝึึกปฏิิบัติทางด้านภาษาและเก็บคะแนนทางระบบออนไลน์ นักศึกษาต้องรับผิิดชอบในการเข้าลงทะเบียนเรียนออนไลน์

  ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางเว็ิบไซึ่ต์ http://d4lp.stou.ac.th หร่อ http://stouonline.stou.ac.th/elearning และไมี่อนุัญาต้ให้ 

  ลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัเพิ�มีชุีดวิิชีา

  ทัี่�งน่ั�ให้นัักศึึกษาลงที่ะเบ่ยนัเข้้ารัะบบทัี่นัท่ี่ในัวัินัเปิิดภาคการัศึึกษา โดยไม่ีจำาเป็ินัต้้องรัอให้ได้รัับวัิสดุการัศึึกษาก่อนั

 (2)  นักศึกษาต้องเรียนชุดวิิชา 14318 หลักการแปล ก่อนจึำงสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ ได้

 (3) เป็นชุดวิิชาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจำบการศึกษาเท่านั�น
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แขนงวิชาภาษาอังกฤษ (10614)
สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร่อในหลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของทุกสาขาวิิชา

(2) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุดวิิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโดยเฉัพื่าะ

(4) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจำกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิิชาชีพื่หร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจำากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิิชาที�มหาวิิทยาลัยจัำดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิิทยาลัยหร่อที�เว็ิบไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิดสอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจำากชุดวิิชาในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วิ ผ้้ิสมัครต้้องม่ีผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร่อผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจำากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับถึ้งวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก่อนสำาเร็จำการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บััณฑิิต

แขนงวิิชาไทยคดีีศึิกษา  ร์หััส 10224 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565

ช่�อัปร์ิญญา ช่�อัย่อั
ศิลปศาสตรบัณฑิิต (ไทยคดีศึกษา) ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา)
Bachelor of Arts (Thai Studies) B.A. (Thai Studies)

 

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์  

ร์หััส 10

แขนงวิิชาไทยคดีศีิึกษา  

ร์หััส 10224

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

1. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า
 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง และต้้องเป็ินัผู้้้ท่ี่�ม่ีปิรัะสบการัณ์์
 ในัการัปิรัะกอบอาช่ีพ หรืัอการัดำารังช่ีวิิต้ หรืัอการัเป็ินัผู้้้นัำา
 สังคมีอย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้วิไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปีิ หรืัอม่ีอายุ
 ไม่ีน้ัอยกว่ิา 25 ปีิบริับ้รัณ์์ ในวัินเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร
 โดยกรัอกแบบฟอร์ัมี มีสธ.31 ในัหน้ัา 527 และส่งมีาพร้ัอมี
 หลักฐานัปิรัะกอบการัสมัีครัเพื�อใช้ีปิรัะกอบการัพิจารัณ์า 
 รัับเข้้าศึึกษา หัร์่อั

2. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อเทียบเท่า

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง หัร์่อั

3. สำาเร็จำการศึกษาประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่ (ปวิช.) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง หัร์่อั

4. สำาเร็จำการศึกษาประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่เทคนิค (ปวิท.) หร่อ

 เทียบเท่าทุกสาขาวิิชา หัร์่อั

5. สำาเร็จำการศึกษาประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่ชั�นส้ง (ปวิส.) หร่อ

 เทียบเท่าทุกสาขาวิิชา หัร์่อั

6. สำาเร็จำการศึกษาอนุปริญญา หร่อปริญญาชั�นใดชั�นหนึ�งหร่อ

 เทียบเท่าทกุสาขาวิิชา จำากสถาบนัอุดมศึกษาที�สภามหาวิิทยาลยั

 นั�น ๆ รับรอง

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 39-44

สมัีครัภาคต้้นั ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 67-68 

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 76-77

นัักศึึกษาท่ี่�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักส้ต้รัปิรัับปิรุัง พ.ศึ. 2565 หากไม่ีสำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2572 

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

หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บััณฑิิต

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

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 21 ชุีดวิิชีา (126 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

 -  บัังคับั   2   ชุุดวิิชุา

 10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

  และสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

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

 กลุ�มวิิชุาภาษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร 10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร 10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

 10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

 กลุ�มวิิชุาสัังคมศาสัต้ร์ี

 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

 กลุ�มวิิชุามนุษยศาสัต้ร์ี

 10103 ทักษะชีวิิต 10121 อารยธิรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

 วิิชุาแกน   3   ชุุดวิิชุา

 10201 ประวัิติศาสตร์ไทย 10202 การอ่านภาษาไทย 11111 สังคมและวัิฒนธิรรมไทย

 วิิชุาเฉพาะด้าน   12   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคับั   11   ชุุดวิิชุา

 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12312 ประวัิติศาสตร์การเม่องและ 12407 แนวิคิดไทย

 12306 วิรรณคดีไทย  เศรษฐกิจำไทย 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา(1)

 12310 วิิถีไทย 12313 ท้องถิ�นไทย 12410 ลักษณะภาษาไทย

 12311 โลกทัศน์ไทย 12402 วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ 12411 ภาษาถิ�นและวิรรณกรรม

      ท้องถิ�นไทย

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นชุดวิิชาที�นักศึกษาจำะต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจำบการศึกษาเท่านั�น
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 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 12303 สังคมไทย 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร่อในหลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของทุกสาขาวิิชา

(2) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุดวิิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโดยเฉัพื่าะ

(4) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจำกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิิชาชีพื่หร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจำากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิิชาที�มหาวิิทยาลัยจำัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิิทยาลัยหร่อที�เว็ิบไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิดสอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจำากชุดวิิชาในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วิ ผ้้ิสมัครต้้องม่ีผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร่อผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจำากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับถึ้งวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก่อนสำาเร็จำการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิช�ชีพเทีคนิค	(ปวที.)	หร็ือเทีียบเที่�ทีุกสำ�ข�วิช�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่ัวิยกิต้)

 2.1 ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

    - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

    10121 อารยธิรรมมนุษย์              10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  10151 ไทยศึกษา

                                                                   และสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

   - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

    10111  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร     10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร          10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

 10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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แขนงวิชาไทยคดีศึกษา (10224)
สาขาวิชาศึลปศึาสตร์ (10) 2.2 ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาชุ�างอุต้สัาหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม คหกรีรีม

    - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

    10121 อารยธิรรมมนุษย์              10131 สังคมมนุษย์             10151 ไทยศึกษา

   - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

   10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร      10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร          10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

    10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ  10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

 วิิชุาแกน   1   ชุุดวิิชุา

 10201 ประวัิติศาสตร์ไทย

 วิิชุาเฉพาะด้าน   9   ชุุดวิิชุา   

 - บัังคับั   8   ชุุดวิิชุา

 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12312 ประวัิติศาสตร์การเม่อง 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา(1)

 12306 วิรรณคดีไทย  และเศรษฐกิจำไทย 12411 ภาษาถิ�นและวิรรณกรรม

 12310 วิิถีไทย 12402 วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ  ท้องถิ�นไทย

 12311 โลกทัศน์ไทย

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 12407 แนวิคิดไทย 12410 ลักษณะภาษาไทย

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร่อในหลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของทุกสาขาวิิชา

(2) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุดวิิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโดยเฉัพื่าะ

(4) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจำกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิิชาชีพื่หร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจำากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิิชาที�มหาวิิทยาลัยจัำดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิิทยาลัยหร่อที�เว็ิบไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิดสอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจำากชุดวิิชาในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วิ ผ้้ิสมัครต้้องม่ีผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร่อผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจำากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับถึ้งวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก่อนสำาเร็จำการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ (1) เป็นชุดวิิชาที�นักศึกษาจำะต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจำบการศึกษาเท่านั�น
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3.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิช�ชีพชั�นสำูง	(ปวสำ.)	หร็ือเทีียบเที่�ทีุกสำ�ข�วิช�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต้)

 3.1 ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุรีกิจ อุต้สัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

    10121 อารยธิรรมมนุษย์       10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี     10151 ไทยศึกษา

                                                                    และสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

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

    10121 อารยธิรรมมนุษย์         10131 สังคมมนุษย์         10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ  10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

 วิิชุาแกน   1   ชุุดวิิชุา

 10201 ประวัิติศาสตร์ไทย

 วิิชุาเฉพาะด้าน   9   ชุุดวิิชุา   

 - บัังคับั   8   ชุุดวิิชุา

 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12312 ประวัิติศาสตร์การเม่อง 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา(1)

 12306 วิรรณคดีไทย  และเศรษฐกิจำไทย 12411 ภาษาถิ�นและวิรรณกรรม

 12310 วิิถีไทย 12402 วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ  ท้องถิ�นไทย

 12311 โลกทัศน์ไทย

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 12407 แนวิคิดไทย 12410 ลักษณะภาษาไทย

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร่อในหลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของทุกสาขาวิิชา

(2) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุดวิิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโดยเฉัพื่าะ

(4) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจำกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิิชาชีพื่หร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาหนด

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นชุดวิิชาที�นักศึกษาจำะต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจำบการศึกษาเท่านั�น
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แขนงวิชาไทยคดีศึกษา (10224)
สาขาวิชาศึลปศึาสตร์ (10)โปรดศึกษารายละเอียดจำากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิิชาที�มหาวิิทยาลัยจัำดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิิทยาลัยหร่อที�เว็ิบไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิดสอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจำากชุดวิิชาในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วิ ผ้้ิสมัครต้้องม่ีผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร่อผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจำากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับถึ้งวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก่อนสำาเร็จำการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

4.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปร็ิญญ�	หร็ือปริ็ญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็ือเทีียบเที่�ทีุกสำ�ข�วิช�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ  10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

 วิิชุาแกน   1   ชุุดวิิชุา

 10201 ประวัิติศาสตร์ไทย

 วิิชุาเฉพาะด้าน   9   ชุุดวิิชุา   

 - บัังคับั   8   ชุุดวิิชุา

 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12312 ประวัิติศาสตร์การเม่อง 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา(1)

 12306 วิรรณคดีไทย  และเศรษฐกิจำไทย 12411 ภาษาถิ�นและวิรรณกรรม

 12310 วิิถีไทย 12402 วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ  ท้องถิ�นไทย

 12311 โลกทัศน์ไทย

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 12407 แนวิคิดไทย 12410 ลักษณะภาษาไทย

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นชุดวิิชาที�นักศึกษาจำะต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจำบการศึกษาเท่านั�น
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ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร่อในหลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิิชาประสบการณ์วิิชาชีพื่ของทุกสาขาวิิชา

(2) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุดวิิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื่�นฐานไว้ิโดยเฉัพื่าะ

(4) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สภาวิิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจำกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิิชาชีพื่หร่อองค์กรวิิชาชีพื่กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจำากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิิชาที�มหาวิิทยาลัยจัำดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิิทยาลัยหร่อที�เว็ิบไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิดสอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจำากชุดวิิชาในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วิ ผ้้ิสมัครต้้องม่ีผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร่อผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจำากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับถึ้งวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก่อนสำาเร็จำการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผิลการทดสอบควิามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพ
าะอัาชีพ

 (10111)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอัาชีพ  ร์หััส 10111  เปิดีสอัน 10 กลุ�มวิิชาเฉพาะ ดัีงนี�
1)  กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะคร้   รหัส  A 6) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะการท่องเที�ยวิ   รหัส  5

2)  กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะกฎหมาย   รหัส  1 7) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะคอมพิื่วิเตอร์   รหัส  6

3)  กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะธุิรกิจำ   รหัส  2 8) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะการสาธิารณสุข   รหัส  7

4)  กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะการโรงแรม   รหัส  3 9) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะช่าง   รหัส  8

5)  กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะงานสำานักงาน   รหัส  4 10) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะการเกษตร   รหัส  9

ช่�อัปร์ะกาศินียบััตร์

ช่�อัปร์ะกาศินียบััตร์ ช่�อัย่อั

 1) ประกาศนียบัตรวิิชาภาษาอังกฤษเฉัพื่าะอาชีพื่ (คร้)

  Certificate in English for Specific Careers (Teaching)

ป.ออ. (คร้)

Cert. in ESC (Teaching)

 2) ประกาศนียบัตรวิิชาภาษาอังกฤษเฉัพื่าะอาชีพื่ (กฎหมาย)

  Certificate in English for Specific Careers (Law)

ป.ออ. (กฎหมาย)

Cert. in ESC (Law)

 3) ประกาศนียบัตรวิิชาภาษาอังกฤษเฉัพื่าะอาชีพื่ (ธุิรกิจำ) ป.ออ. (ธุิรกิจำ)

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

 4) ประกาศนียบัตรวิิชาภาษาอังกฤษเฉัพื่าะอาชีพื่ (การโรงแรม) ป.ออ. (การโรงแรม)

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

 5) ประกาศนียบัตรวิิชาภาษาอังกฤษเฉัพื่าะอาชีพื่ (งานสำานักงาน) ป.ออ. (งานสำานักงาน)

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

 6) ประกาศนียบัตรวิิชาภาษาอังกฤษเฉัพื่าะอาชีพื่ (การท่องเที�ยวิ) ป.ออ. (การท่องเที�ยวิ)

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

 7) ประกาศนียบัตรวิิชาภาษาอังกฤษเฉัพื่าะอาชีพื่ (คอมพิื่วิเตอร์) ป.ออ. (คอมพิื่วิเตอร์)

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

 8) ประกาศนียบัตรวิิชาภาษาอังกฤษเฉัพื่าะอาชีพื่ (การสาธิารณสุข) ป.ออ. (การสาธิารณสุข)

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

 9) ประกาศนียบัตรวิิชาภาษาอังกฤษเฉัพื่าะอาชีพื่ (ช่าง) ป.ออ. (ช่าง)

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

 10) ประกาศนียบัตรวิิชาภาษาอังกฤษเฉัพื่าะอาชีพื่ (การเกษตร) ป.ออ. (การเกษตร)

  Certificate in English for Specific Careers (Agriculture) Cert. in ESC (Agriculture)
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(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์  

ร์หััส 10

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอัาชีพ

ร์หััส 10111

   เปิิดสอนั 10 กลุ่มีวิิชีาเฉพาะ* ดังน่ั�

 1) คร้ั  รัหัส  A

 2) กฎหมีาย  รัหัส  1

 3) ธุรักิจ  รัหัส  2

 4) การัโรังแรัมี  รัหัส  3

 5) งานัสำานัักงานั  รัหัส  4

 6) การัท่ี่องเท่ี่�ยวิ  รัหัส  5

 7) คอมีพิวิเต้อร์ั  รัหัส  6

 8) การัสาธารัณ์สุข้  รัหัส  7

 9) ช่ีาง  รัหัส  8

  10) การัเกษต้รั  รัหัส  9

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึ่ึ�ง ดังนึ่้� 

1. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง และประกอบอาชีพื่มาแล้วิ 

 ไม่ีน้ัอยกวิา่ 5 ปีิ หลังสำาเร็จำการศึกษา นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร หัร์่อั

2. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง โดยม่ีอายุไม่ีต้ำ�ากว่ิา 25 ปีิ  

 บริับ้รัณ์์ นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร หัร์่อั

3. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง หัร์่อั

4. สำาเร็จำการศึกษาอนุปริญญาหร่อเทียบเท่า หร่อปริญญาชั�นใด        

 ชั�นหนึ�งหร่อเทียบเท่า จำากสถาบันอุดมศึกษาที�สภามหาวิิทยาลัย 

 รับรอง

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 47

สมัีครัภาคต้้นั ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 68

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 79

*ผูู้�สมััครต�องกรอกช่ืื่อและรหัสกล่�มัวิชิื่าเฉพาะ

ที่ต�องการศึกษาลงในใบสมััครฯ (มัสธ.1)

ข้�อ 19.3 และข้�อ 19.4 ให�ครบถ้�วิน

มิัฉะนั�นการสมััครข้องท�านจะไมั�สมับูรณ์
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ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพ
าะอัาชีพ

 (10111)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10) โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาอัังกฤษเฉพาะอัาชีพ  ร์หััส 10111
เปิดสอน 10 กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะ

1) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะคร้ั   รหัส A 6) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะการัท่ี่องเท่ี่�ยวิ   รหัส 5

2)  กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะกฎหมีาย   รหัส 1 7) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะคอมีพิวิเต้อร์ั   รหัส 6

3)  กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะธุรักิจ   รหัส 2 8) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะการัสาธารัณ์สุข้   รหัส 7

4)  กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะการัโรังแรัมี   รหัส 3 9) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะช่ีาง   รหัส 8

5)  กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะงานัสำานัักงานั   รหัส 4 10) กลุ่มวิิชาเฉัพื่าะการัเกษต้รั   รหัส 9

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่ัวิยกิต้)

 -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

 10171  การใช้ภาษาอังกฤษ 10172  การอ่านภาษาอังกฤษ 10173  การเขียนภาษาอังกฤษ

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา แยกต้ามกลุ�มวิิชุาเฉพาะ ดังนี�

 1)   กลุม่วิิชาเฉพาะคร์ู ร์หััส A ให้ศึกษา 6) กลุ่มวิิชาเฉพาะการ์ท่อังเที�ยวิ ร์หััส 5 ให้ศึกษา

  11311  ภาษาอังกฤษสำาหรับคร้สอนภาษา  11302  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการท่องเที�ยวิ

 2) กลุม่วิิชาเฉพาะกฎหัมาย ร์หััส 1 ให้ศึกษา 7) กลุ่มวิิชาเฉพาะคอัมพิวิเตอัร์์ ร์หััส 6 ให้ศึกษา

  41401  ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย  11305  ภาษาอังกฤษสำาหรับผ้้ิใช้คอมพิื่วิเตอร์

 3) กลุม่วิิชาเฉพาะธุร์กิจี ร์หััส 2 ให้ศึกษา 8) กลุ่มวิิชาเฉพาะการ์สาธาร์ณสุข ร์หััส 7 ให้ศึกษา

  11301  ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุิรกิจำ  11306  ภาษาอังกฤษสำาหรับบุคลากรสาธิารณสุข

 4) กลุม่วิิชาเฉพาะการ์โร์งแร์ม ร์หััส 3 ให้ศึกษา 9) กลุ่มวิิชาเฉพาะช่าง ร์หััส 8 ให้ศึกษา

  11303  ภาษาอังกฤษสำาหรับพื่นักงานโรงแรม  11307  ภาษาอังกฤษสำาหรับช่าง

 5) กลุม่วิิชาเฉพาะงานสำานักงาน ร์หััส 4 ให้ศึกษา 10) กลุ่มวิิชาเฉพาะการ์เกษตร์ ร์หััส 9 ให้ศึกษา

  11304  ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้ำาหน้าที�สำานักงาน  11308  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการเกษตร

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 -  ชุดวิิชาภาษาอังกฤษทุกชุดวิิชาในหลักส้ตรประกาศนียบัตรวิิชาภาษาอังกฤษเฉัพื่าะอาชีพื่ เป็นชุดวิิชาในระดับปริญญาตรี ซึึ่�งนักศึกษา 

   ระดับปริญญาตรีสามารถลงทะเบียนเรียนได้
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาศึิกษาทั�วิไป  ร์หััส 10511  

ช่�อัปร์ะกาศินียบััตร์ ช่�อัย่อั
ประกาศนียบัตรวิิชาศึกษาทั�วิไป ป. วิิชาศึกษาทั�วิไป

Certificate in General Education Cert. in General Education

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์  

ร์หััส 10

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาศึิกษาทั�วิไป

ร์หััส 10511

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึ่ึ�ง ดังนึ่้� 

1. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง และประกอบอาชีพื่มาแล้วิ 

 ไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปีิ หลังสำาเร็จำการศึกษา นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร หัร์่อั

2. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง โดยม่ีอายุไมี่ต้ำ�ากวิ่า 25 ปีิ  

 บริับ้รัณ์์ นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร หัร์่อั

3. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง หัร์่อั

4. สำาเร็จำการศึกษาประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่ (ปวิช.) หร่อเทียบเท่า  

 หัร์่อั 

5. สำาเร็จำการศึกษาประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่เทคนิค (ปวิท.) หร่อ 

 ประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่ชั�นส้ง (ปวิส.) หร่ออนุปริญญา หร่อ 

 ปริญญาชั�นใดชั�นหนึ�งหร่อเทียบเท่า จำากสถาบันอุดมศึกษา 

 ที�สภามหาวิิทยาลัยรับรอง

 

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 49

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 68

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 78
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ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่�วิไป (10511)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาศึิกษาทั�วิไป  ร์หััส 10511*

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

 - บัังคับั   1   ชุุดวิิชุา

 10151 ไทยศึกษา

 -  และเลือก   4   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 10103 ทักษะชีวิิต 10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร  และสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต  10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

 10121 อารยธิรรมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก  10164 สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน 

 10131  สังคมมนุษย์ 10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

หัมายเหัตุ * หลักส้ต้รัปิรัะกาศึน่ัยบัต้รัวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชางานสาร์สนเทศิ  ร์หััส 10451 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565  

ช่�อัปร์ะกาศินียบััตร์ ช่�อัย่อั
ประกาศนียบัตรวิิชางานสารสนเทศ ป.ส.
Certificate in Information Work Cert. in Inf. Wk.

(เปิิดรัับนัักศึึกษา ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์  

ร์หััส 10

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชางานสาร์สนเทศิ

ร์หััส 10451

 เปิิดสอนั  4  กลุ่มีวิิชีา* ดังน่ั�

 1) กลุ่มีวิิชีางานัห้องสมุีด รัหัส  1

 2) กลุ่มีวิิชีางานัศ้ึนัย์สื�อการัศึึกษาและ

  แหล่งเร่ัยนัร้้ั รัหัส  2

 3) กลุ่มีวิิชีางานัสำานัักงานั รัหัส  3

 4) กลุ่มีวิิชีางานัสารัสนัเที่ศึการัท่ี่องเท่ี่�ยวิและ

  ศิึลปิวัิฒินัธรัรัมี รัหัส  4

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึ่ึ�ง ดังนึ่้� 

1. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง และประกอบอาชีพื่มาแล้วิ 

 ไม่ีน้ัอยกวิา่ 5 ปีิ หลังสำาเร็จำการศึกษา นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร หัร์่อั

2. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง โดยม่ีอายุไม่ีต้ำ�ากว่ิา 25 ปีิ  

 บริับ้รัณ์์ นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร หัร์่อั

3. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง หัร์่อั

4. สำาเร็จำการศึกษาประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่ (ปวิช.) หร่อเทียบเท่า  

 หัร์่อั 

5. สำาเร็จำการศึกษาประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่เทคนิค (ปวิท.) หร่อ 

 ประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่ชั�นส้ง (ปวิส.) หร่ออนุปริญญา หร่อ 

 ปริญญาชั�นใดชั�นหนึ�งหร่อเทียบเท่า จำากสถาบันอุดมศึกษา 

 ที�สภามหาวิิทยาลัยรับรอง

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 51-52

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 69

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 80-81

*ผูู้�สมััครต�องกรอกช่ืื่อและรหัสกล่�มัวิชิื่า

ที่ต�องการศึกษาลงในใบสมััครฯ (มัสธ.1)

ข้�อ 19.3 และข้�อ 19.4 ให�ครบถ้�วิน

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

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชางานสาร์สนเทศิ  ร์หััส 10451 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565  

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

 1) กลุ่มีวิิชีางานัห้องสมุีด รัหัส 1

 - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น 13413 เทคโนโลยีดิจิำทัล 13313 การบริการและเผิยแพื่ร่   

    และวิิทยาการข้อม้ล  สารสนเทศ

 - และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 13202 การส่�อสารในงาน 13314 การจัำดการองค์การ 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

       สารสนเทศ  สารสนเทศ  มนุษยศาสตร์ และวิิทยาศาสตร์

      13311 การพัื่ฒนาและการจัำดการ 13315 การสงวินรักษา 13416 พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน

                 ทรัพื่ยากรสารสนเทศ  สารสนเทศดิจิำทัล  ในงานสารสนเทศ

      13312 การวิิเคราะห์สารสนเทศ 13411 การจัำดการสารสนเทศ

               ลักษณะพิื่เศษ

 2) กลุ่มีวิิชีางานัศ้ึนัย์สื�อการัศึึกษาและแหล่งเร่ัยนัร้้ั รัหัส 2

 -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น 13413 เทคโนโลยีดิจิำทัล 27112 การบริหารศ้นย์ส่�อการศึกษา

    และวิิทยาการข้อม้ล

 - และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 13311  การพัื่ฒนาและการจัำดการ 13315 การสงวินรักษา 26403 แหล่งวิิทยาการชุมชน

                 ทรัพื่ยากรสารสนเทศ  สารสนเทศดิจิำทัล  เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

   13313 การบริการและเผิยแพื่ร่ 13416 พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน 26406 การพัื่ฒนาและการใช้ส่�อ

       สารสนเทศ  ในงานสารสนเทศ  การเรียนร้้เพ่ื่�อการเรียนร้้

      13314 การจัำดการองค์การ 20303 จิำตวิิทยาและวิิทยาการ  ตลอดชีวิิต

                 สารสนเทศ  การเรียนร้้

 3) กลุ่มีวิิชีางานัสำานัักงานั รัหัส 3

 - บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น 13413 เทคโนโลยีดิจิำทัล 13421 การจัำดการงานสำานักงาน   

    และวิิทยาการข้อม้ล  
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 - และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ 13321 การส่�อสารธุิรกิจำใน 32342 ภาวิะผ้้ินำาและพื่ฤติกรรมองค์การ

      13314 การจัำดการองค์การสารสนเทศ           ยุคดิจิำทัล 32452 กลยุทธ์ิการจัำดการ

 13315 การสงวินรักษาสารสนเทศ 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน  ทรัพื่ยากรมนุษย์และองค์การ      

  ดิจิำทัล 32210 องค์การและการจัำดการ          แห่งการเรียนร้้

    และการจัำดการเชิงกลยุทธ์ิ           

 4)  กลุ่มีวิิชีางานัสารัสนัเที่ศึการัท่ี่องเท่ี่�ยวิและศิึลปิวัิฒินัธรัรัมี รัหัส 4

 -  บัังคับั   3   ชุุดวิิชุา

 12402 วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ 13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น 13413 เทคโนโลยีดิจิำทัล

      และวิิทยาการข้อม้ล 

 - และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ 13416 พัื่นธิกิจำสัมพัื่นธ์ิกับชุมชน

      12310 วิิถีไทย 13314 การจัำดการองค์การสารสนเทศ       ในงานสารสนเทศ

     12313 ท้องถิ�นไทย 13315 การสงวินรักษาสารสนเทศ 32335 ควิามร้้เบ่�องต้นเกี�ยวิกับ

    ดิจิำทัล  การท่องเที�ยวิและ

      อุตสาหกรรมท่องเที�ยวิ
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ประกาศนียบัตรภาษาจีนีเพื่
�อการสื่�อสื่าร (10713)

สื่าขาวิชาศิลปศาสื่ตร์ (10)

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 54

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 70

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 82

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์ภาษาจีีนเพ่�อัการ์ส่�อัสาร์  ร์หััส 10713  

ช่�อัปร์ะกาศินียบััตร์ ช่�อัย่อั
ประกาศนียบัตรภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร ป.จำส.
Certificate in Chinese for Communication Cert. in CC

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์  

ร์หััส 10

ปร์ะกาศินียบััตร์ภาษาจีีนเพ่�อัการ์ส่�อัสาร์  

ร์หััส 10713

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึ่ึ�ง ดังนึ่้�

1. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง และประกอบอาชีพื่มาแล้วิ 

 ไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปีิ หลังสำาเร็จำการศึกษา นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร หัร์่อั

2. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง โดยม่ีอายุไม่ีต้ำ�ากว่ิา 25 ปีิ  

 บริับ้รัณ์์ นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร หัร์่อั         

3. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อเทียบเท่า 

 หร่อประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่ (ปวิช.) หร่อเทียบเท่า ตามที� 

 กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง หัร์่อั

4. สำาเร็จำการศึกษาอนุปริญญา หร่อปริญญาชั�นใดชั�นหนึ�งหร่อ 

 เทียบเท่าหร่อส้งกว่ิา จำากสถาบันอุดมศึกษาที�สภามหาวิิทยาลัย 

 รับรอง
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์ภาษาจีีนเพ่�อัการ์ส่�อัสาร์  ร์หััส 10713 

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร* 11007 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการท่องเที�ยวิ 11009 ภาษาและวัิฒนธิรรมจีำน

11006 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการพื่าณิชย์ 11008 ภาษาจีำนเพ่ื่�ออุตสาหกรรมการบริการ

หัมายเหัตุ * เป็นชุดวิิชาจัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)



55ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาเขมร (10811)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาเขมร์  ร์หััส 10811

ช่�อัปร์ะกาศินียบััตร์ ช่�อัย่อั
ประกาศนียบัตรวิิชาภาษาเขมร ป.ข.
Certificate in Khmer Language Cert. in Khmer Lang.

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์  

ร์หััส 10

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาเขมร์  

ร์หััส 10811                                                     

            

           

             

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึ่ึ�ง ดังนึ่้�

1. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง และประกอบอาชีพื่มาแล้วิ 

 ไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปีิ หลังสำาเร็จำการศึกษา นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร หัร์่อั

2. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง โดยม่ีอายุไม่ีต้ำ�ากว่ิา 25 ปีิ  

 บริับ้รัณ์์ นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร หัร์่อั         

3. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อเทียบเท่า 

 หร่อประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่ (ปวิช.) หร่อเทียบเท่า ตามที� 

 กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง หัร์่อั

4. สำาเร็จำการศึกษาอนุปริญญา หร่อปริญญาชั�นใดชั�นหนึ�งหร่อ 

 เทียบเท่าหร่อส้งกว่ิา จำากสถาบันอุดมศึกษาที�สภามหาวิิทยาลัย 

 รับรอง

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 56

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 70

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 82
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาเขมร์  ร์หััส 10811

โคุรงสร�างหลักส้ติร                                                                                                                                         

ก.  หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ*                                 1 ชุีดวิิชีา     (6 หน่ัวิยกิต้)                                                                              
ข้.  หมีวิดวิิชีาเฉพาะ                                             4    ชุีดวิิชีา     (24 หน่ัวิยกิต้) 

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา                 5     ชุีดวิิชีา     (30 หน่ัวิยกิต้) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก.  หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ*                1    ชุีดวิิชีา       (6 หน่ัวิยกิต้) 

    10163  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

ข้.  หมีวิดวิิชีาเฉพาะ                                             4     ชุีดวิิชีา     (24 หน่ัวิยกิต้) 

    วิิชุาแกน   1   ชุุดวิิชุา

   11010  พ่ื่�นฐานสังคมและวัิฒนธิรรมเขมร

    วิิชุาเฉพาะด้าน   3   ชุุดวิิชุา

    11011  การอ่านและการเขียนภาษาเขมร    11012  ภาษาเขมรเชิงธุิรกิจำ      11013  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการท่องเที�ยวิ

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)



57ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย (10011)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาไทย  ร์หััส 10011

ช่�อัปร์ะกาศินียบััตร์ ช่�อัย่อั
ประกาศนียบัตรวิิชาภาษาไทย ป. วิิชาภาษาไทย
Certificate in Thai Cert. in Thai

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์  

ร์หััส 10

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาไทย

ร์หััส 10011                                                   

            

           

             

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึ่ึ�ง ดังนึ่้�

1. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง และประกอบอาชีพื่มาแล้วิ 

 ไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปีิ หลังสำาเร็จำการศึกษา นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร หัร์่อั

2. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง โดยม่ีอายุไม่ีต้ำ�ากว่ิา 25 ปีิ  

 บริับ้รัณ์์ นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร หัร์่อั         

3. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อเทียบเท่า 

 หร่อประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่ (ปวิช.) หร่อเทียบเท่า ตามที� 

 กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง หัร์่อั

4.   สำาเร็จำการศึกษาประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่เทคนิค (ปวิท.) หร่อ   

 ประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่ชั�นส้ง (ปวิส.) หร่ออนุปริญญา หร่อ 

 ปริญญาชั�นใดชั�นหนึ�งหร่อเทียบเท่า จำากสถาบันการศึกษา  

 ที�สภามหาวิิทยาลัยรับรอง

      

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 58

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 70

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 82
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาไทย  ร์หััส 10011

โคุรงสร�างหลักส้ติร                                                                                                                                          

หมีวิดวิิชีาเฉพาะ                                          5    ชุีดวิิชีา   (30 หน่ัวิยกิต้)                                                                              
 รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา      5     ชุีดวิิชีา   (30 หน่ัวิยกิต้) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
 หมีวิดวิิชีาเฉพาะ                                               5    ชุีดวิิชีา    (30  หน่ัวิยกิต้) 

10161  ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร*          12306 วิรรณคดีไทย        12411  ภาษาถิ�นและวิรรณกรรม

10202  การอ่านภาษาไทย 12410  ลักษณะภาษาไทย  ท้องถิ�นไทย

                  

หัมายเหัตุ * เป็นชุดวิิชาจัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)



59ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)
ปร์ะกาศินียบัตร์วิชาภาษาไทย (10011)
ปร์ะกาศินียบัตร์วิชาสังคมและวิฒ

นีธร์ร์มไทย (10021)
สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาสังคมและวัิฒนธร์ร์มไทย  ร์หััส 10021

ช่�อัปร์ะกาศินียบััตร์ ช่�อัย่อั
ประกาศนียบัตรวิิชาสังคมและวัิฒนธิรรมไทย ป. วิิชาสังคมและวัิฒนธิรรมไทย
Certificate in Thai Social and Cultural
Studies

Cert. in Thai Social and Cultural 
Studies

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศิิลปศิาสตร์์  

ร์หััส 10

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาสังคมและวิัฒนธร์ร์มไทย

ร์หััส 10021                                                  

            

           

             

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึ่ึ�ง ดังนึ่้�

1. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง และประกอบอาชีพื่มาแล้วิ 

 ไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปีิ หลังสำาเร็จำการศึกษา นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร หัร์่อั

2. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง โดยม่ีอายุไม่ีต้ำ�ากว่ิา 25 ปีิ  

 บริับ้รัณ์์ นับถึงวัินเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร หัร์่อั         

3. สำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อเทียบเท่า 

 หร่อประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่ (ปวิช.) หร่อเทียบเท่า ตามที� 

 กระทรวิงศึกษาธิิการรับรอง หัร์่อั

4.   สำาเร็จำการศึกษาประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่เทคนิค (ปวิท.) หร่อ   

 ประกาศนียบัตรวิิชาชีพื่ชั�นส้ง (ปวิส.) หร่ออนุปริญญา หร่อ 

 ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า จำากสถาบันการศึกษาที�สภา 

 มหาวิิทยาลัยรับรอง     

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 60

สมัีครัภาคต้้นั ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 70

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 82



60 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาสังคมและวัิฒนธร์ร์มไทย  ร์หััส 10021

โคุรงสร�างหลักส้ติร                                                                                                                                          

หมีวิดวิิชีาเฉพาะ                                               5    ชุีดวิิชีา  (30 หน่ัวิยกิต้)                                                                              
 รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา                  5    ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้) 

(ใช้ระยะเวิลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
 หมีวิดวิิชีาเฉพาะ                                               5    ชุีดวิิชีา    (30  หน่ัวิยกิต้) 

10152 ไทยกับสังคมโลก* 12310 วิิถีไทย      12406  ไทยกับการปรับประเทศ

 11111  สังคมและวัิฒนธิรรมไทย 12311  โลกทัศน์ไทย      ให้ทันสมัย

 

หัมายเหัตุ * เป็นชุดวิิชาจัำดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)
ปร์ะกาศินียบัตร์วิชาภาษาไทย (10011)
โปร์แกร์มการ์ลงทะเบัยนีเร์ยนี ภาคต้นี 

สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10) สาขาวิิชาศิิลปศิาสติร์ รหัส 10
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึิกษาที�สมัคุรเรียน  

ภาคุติ�น  ปีการศึิกษา 2565

หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บััณฑิิต

แขนงวิิชาสาร์สนเทศิศิาสตร์์ ร์หััส 10454 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565

1) กลุ่มีวิิชีางานัห้องสมุีด รัหัส 1

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ม.6 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ปวิชุ. หรืีอเทียบัเท�า

10151   ไทยศึกษา

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10111   ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10161   ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162   ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163   ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

และเลือกอีก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10131   สังคมมนุษย์

10152   ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์  29 ม.ค. 2566   บ่าย

เสาร์     28 ม.ค. 2566   เช้า

เสาร์     28 ม.ค. 2566   เช้า

เสาร์     28 ม.ค. 2566   เช้า

เสาร์     28 ม.ค. 2566   เช้า

เสาร์     28 ม.ค. 2566   บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2566   เช้า

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�
10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร
10162  ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาชุ�างอุต้สัาหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม คหกรีรีม

10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�
10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร
10162  ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
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1) กลุ่มีวิิชีางานัห้องสมุีด รัหัส 1 (ต่้อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

4) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุรีกิจ อุต้สัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

5) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาอุต้สัาหกรีรีม อุต้สัาหกรีรีมสิั�งทอ คหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม ปรีะมง เทคโนโลยีสัารีสันเทศ

 และการีสืั�อสัารี

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

6) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญา หรืีอปริีญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรืีอเทียบัเท�า

10151 ไทยศึกษา
13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13412  แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

     มนุษยศาสตร์และวิิทยาศาสตร์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า

2) กลุ่มีวิิชีางานัศ้ึนัย์สื�อการัศึึกษาและแหล่งเร่ัยนัร้้ั รัหัส 2

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ม.6 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ปวิชุ. หรืีอเทียบัเท�า

10151 ไทยศึกษา

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10131   สังคมมนุษย์

10152   ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566   บ่าย
เสาร์      28 ม.ค. 2566  เช้า

เสาร์      28 ม.ค. 2566   บ่าย
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566   เช้า

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต
10151 ไทยศึกษา
13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
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สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)
ปร์ะกาศินียบัตร์วิชาภาษาไทย (10011)
โปร์แกร์มการ์ลงทะเบัยนีเร์ยนี ภาคต้นี 

สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)2) กลุ่มีวิิชีางานัศ้ึนัย์สื�อการัศึึกษาและแหล่งเร่ัยนัร้้ั รัหัส 2 (ต่้อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาชุ�างอุต้สัาหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม คหกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�
10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร
10162  ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

4) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุรีกิจ อุต้สัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

5) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาอุต้สัาหกรีรีม อุต้สัาหกรีรีมสิั�งทอ คหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม ปรีะมง เทคโนโลยีสัารีสันเทศ

 และการีสืั�อสัารี

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

6) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญา หรืีอปริีญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรืีอเทียบัเท�า

10151 ไทยศึกษา
13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น
และเล่อกเสรี  1  ชุดวิิชา (1)

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

หัมายเหัตุ (1) ให้นักศึกษาเล่อกชุดวิิชาเล่อกเสรไีด้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาตา่ง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิิบัตร หร่อในหลกัส้ตรระดบัประกาศนยีบัตร  

  ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเว้ินัชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สาขาวิิชาไม่ีอนุัญาต้ให้เล่อกเป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี ศึกษารายละเอียดชุดวิิชาหร่อ 

  รายวิิชาที�ไม่อนุญาตให้เล่อกเป็นชุดวิิชาเล่อกเสรีจำากเว็ิบไซึ่ต์ https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิดสอน→หลักส้ตร 

  ปริญญาตรี→ สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิิชาเล่อกเสรี

                 ทัี่�งน่ั�นัักศึึกษาต้้องต้รัวิจสอบต้ารัางสอบข้องแต่้ละชุีดวิิชีาท่ี่�ลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัไม่ีให้ม่ีวัินัและคาบเวิลาสอบต้รังกันั เนืั�องจากมีหาวิิที่ยาลัย

  ไม่ีอนุัญาต้ให้นัักศึึกษาเข้้าสอบมีากกว่ิา 1 ชุีดวิิชีา ในัวัินัและคาบเวิลาสอบเด่ยวิกันั
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3) กลุ่มีวิิชีางานัสำานัักงานั รัหัส 3

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ม.6 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ปวิชุ. หรืีอเทียบัเท�า

10151 ไทยศึกษา
 และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�
10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร
10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร
และเลือกอีก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท

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

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566   บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต
13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาชุ�างอุต้สัาหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม คหกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�
10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร
10162  ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

4) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุรีกิจ อุต้สัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต
13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

5) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาอุต้สัาหกรีรีม อุต้สัาหกรีรีมสิั�งทอ คหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม ปรีะมง เทคโนโลยีสัารีสันเทศ 

 และการีสืั�อสัารี

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
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สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)
ปร์ะกาศินียบัตร์วิชาภาษาไทย (10011)
โปร์แกร์มการ์ลงทะเบัยนีเร์ยนี ภาคต้นี 

สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)3) กลุ่มีวิิชีางานัสำานัักงานั รัหัส 3 (ต่้อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

6) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญา หรืีอปริีญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรืีอเทียบัเท�า

10151 ไทยศึกษา
13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น
และเล่อกเสรี  1  ชุดวิิชา (1)

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

4) กลุม่ีวิิชีางานัสารัสนัเที่ศึการัที่่องเที่่�ยวิและศึิลปิวิัฒินัธรัรัมี รัหัส 4

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ม.6 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ปวิชุ. หรืีอเทียบัเท�า

10151 ไทยศึกษา
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�
10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร
10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร
และเลือกอีก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท

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

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566   บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566   บ่าย

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาชุ�างอุต้สัาหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม คหกรีรีม

10121  อารยธิรรมมนุษย์
10131  สังคมมนุษย์
13201  สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

หัมายเหัตุ (1) ให้นักศึกษาเล่อกชุดวิิชาเล่อกเสรไีด้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาตา่ง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิิบัตร หร่อในหลกัส้ตรระดบัประกาศนยีบัตร  

  ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเว้ินัชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สาขาวิิชาไม่ีอนุัญาต้ให้เล่อกเป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี ศึกษารายละเอียดชุดวิิชาหร่อ 

  รายวิิชาที�ไม่อนุญาตให้เล่อกเป็นชุดวิิชาเล่อกเสรีจำากเว็ิบไซึ่ต์ https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิดสอน→หลักส้ตร 

  ปริญญาตรี→ สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิิชาเล่อกเสรี

                 ทัี่�งน่ั�นัักศึึกษาต้้องต้รัวิจสอบต้ารัางสอบข้องแต่้ละชุีดวิิชีาท่ี่�ลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัไม่ีให้ม่ีวัินัและคาบเวิลาสอบต้รังกันั เนืั�องจากมีหาวิิที่ยาลัย

  ไม่ีอนุัญาต้ให้นัักศึึกษาเข้้าสอบมีากกว่ิา 1 ชุีดวิิชีา ในัวัินัและคาบเวิลาสอบเด่ยวิกันั
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4) กลุม่ีวิิชีางานัสารัสนัเที่ศึการัที่่องเที่่�ยวิและศึิลปิวิัฒินัธรัรัมี รัหัส 4 (ต่้อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

4) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุรีกิจ อุต้สัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต
13201  สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

5) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาอุต้สัาหกรีรีม อุต้สัาหกรีรีมสิั�งทอ คหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม ปรีะมง เทคโนโลยีสัารีสันเทศ 

 และการีสืั�อสัารี

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
13201  สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

6) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญา หรืีอปริีญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรืีอเทียบัเท�า

10151 ไทยศึกษา
13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น
32335 ควิามร้้เบ่�องต้นเกี�ยวิกับการท่องเที�ยวิและ

            อุตสาหกรรมท่องเที�ยวิ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย

แขนงวิิชาภาษาอัังกฤษ ร์หััส 10614 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ม.6 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ปวิชุ. หรืีอเทียบัเท�า

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร 

10151   ไทยศึกษา

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10103   ทักษะชีวิิต

10121   อารยธิรรมมนุษย์

10164   สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

เสาร์     28 ม.ค. 2566  เช้า 

อาทิตย์  29 ม.ค. 2566   บ่าย

เสาร์     28 ม.ค. 2566  เช้า

อาทิตย์  29 ม.ค. 2566   เช้า 

อาทิตย์  29 ม.ค. 2566  เช้า

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญา หรืีอปริีญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรืีอเทียบัเท�าทุกสัาขาวิิชุา

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

14212 ไวิยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบ่�องต้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
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สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)
ปร์ะกาศินียบัตร์วิชาภาษาไทย (10011)
โปร์แกร์มการ์ลงทะเบัยนีเร์ยนี ภาคต้นี 

สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บััณฑิิต
แขนงวิิชาไทยคดีีศึิกษา ร์หััส 10224 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ม.6 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ปวิชุ. หรืีอเทียบัเท�า

10151  ไทยศึกษา

 11111  สังคมและวัิฒนธิรรมไทย

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�
10111  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร
10161  ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร
10162  ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

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

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566   บ่าย
เสาร์      28 ม.ค. 2566   บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

10151 ไทยศึกษา

10201 ประวัิติศาสตร์ไทย

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�
10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร
10162  ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า 

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. หรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาชุ�างอุต้สัาหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม คหกรีรีม

10151 ไทยศึกษา

10201 ประวัิติศาสตร์ไทย

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�
10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร
10162  ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

4) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุรีกิจ อุต้สัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10151 ไทยศึกษา
10201 ประวัิติศาสตร์ไทย
12306 วิรรณคดีไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย

สาขาวิชาศิลปศิาสติร์ (10)
ประกาศินียบัติรวิชาภาษาไทย (10011)
โปรแกรมการลงทะเบัยนเรียน ภาคุติ�น 

สาขาวิชาศิลปศิาสติร์ (10)
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แขนงวิิชาไทยคดีีศึิกษา ร์หััส 10224 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

5) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาอุต้สัาหกรีรีม อุต้สัาหกรีรีมสิั�งทอ คหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม ปรีะมง เทคโนโลยีสัารีสันเทศ

 และการีสืั�อสัารี

10151 ไทยศึกษา
10201 ประวัิติศาสตร์ไทย
12306 วิรรณคดีไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย

6) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญา หรืีอปริีญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรืีอเทียบัเท�าทุกสัาขาวิิชุา

10151 ไทยศึกษา
10201 ประวัิติศาสตร์ไทย
12306 วิรรณคดีไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาศึิกษาทั�วิไป ร์หััส 10511

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

10151 ไทยศึกษา

 และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10103 ทักษะชีวิิต

10111  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10121  อารยธิรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10141  วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

10152  ไทยกับสังคมโลก

10161  ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162  ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

10164  สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

1,100 บาท

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

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566   บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย 

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย 

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566 เช้า

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์
ปร์ะกาศินียบััตร์ภาษาอัังกฤษเฉพาะอัาชีพ ร์หััส 10111 ทุกกลุ�มวิิชาเฉพาะ

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

10111  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10172  การอ่านภาษาอังกฤษ

1,100 บาท
1,100 บาท 

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย 
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สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)
ปร์ะกาศินียบัตร์วิชาภาษาไทย (10011)
โปร์แกร์มการ์ลงทะเบัยนีเร์ยนี ภาคต้นี 

สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์
ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชางานสาร์สนเทศิ ร์หััส 10451 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565

1) กลุม่ีวิิชีางานัห้องสมีุด รัหัส 1

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

13413 เทคโนโลยีดิจิำทัลและวิิทยาการข้อม้ล

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

13312 การวิิเคราะห์สารสนเทศ

13411 การจัำดการสารสนเทศลักษณะพิื่เศษ

13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

 และวิิทยาศาสตร์

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566   บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566 เช้า

2) กลุม่ีวิิชีางานัศึ้นัย์สื�อการัศึึกษาและแหล่งเรัย่นัรั้้ รัหัส 2

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

20303 จิำตวิิทยาและการวิิทยาการการเรียนร้้

26403 แหล่งวิิทยาการชุมชนเพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566 บ่าย

3) กลุม่ีวิิชีางานัสำานัักงานั รัหัส 3

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13421 การจัำดการงานสำานักงาน

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

32210 องค์การและการจัำดการและการจัำดการเชิงกลยุทธ์ิ

32342 ภาวิะผ้้ินำาและพื่ฤติกรรมองค์การ

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566   เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย

4) กลุม่ีวิิชีางานัสารัสนัเที่ศึการัที่่องเที่่�ยวิและศึิลปิวิัฒินัธรัรัมี รัหัส 4

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

13413 เทคโนโลยีดิจิำทัลและวิิทยาการข้อม้ล

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

12305 ศิลปะกับสังคมไทย

12313 ท้องถิ�นไทย

32335 ควิามร้้เบ่�องต้นเกี�ยวิกับการท่องเที�ยวิและอุตสาหกรรมท่องเที�ยวิ

1,100 บาท

1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566   บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
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หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์
ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาจีีนเพ่�อัการ์ส่�อัสาร์ ร์หััส 10713  

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

11006  ภาษาจีำนเพ่ื่�อการพื่าณิชย์

11008  ภาษาจีำนเพ่ื่�ออุตสาหกรรมการบริการ

1,500 บาท

1,400 บาท 

1,400 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย 
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566   เช้า

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์
ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาเขมร์ ร์หััส 10811  

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

10163  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

11010  พ่ื่�นฐานสังคมและวัิฒนธิรรมเขมร

1,100 บาท

1,000 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566   เช้า

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์
ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาไทย ร์หััส 10011  

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

12306  วิรรณคดีไทย

12410  ลักษณะภาษาไทย

12411  ภาษาถิ�นและวิรรณกรรมท้องถิ�นไทย

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566   เช้า

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาสังคมและวัิฒนธร์ร์มไทย ร์หััส 10021

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคต้้นั

10152  ไทยกับสังคมโลก
11111   สังคมและวัิฒนธิรรมไทย   

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566    เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566  บ่าย
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สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)
ปร์ะกาศินียบัตร์วิชาภาษาไทย (10011)
โปร์แกร์มการ์ลงทะเบัยนีเร์ยนี ภาคปลาย 

สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)สาขาวิิชาศิิลปศิาสติร์ รหัส 10
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึิกษาที�สมัคุรเรียน  

ภาคุปลาย  ปีการศึิกษา 2565

หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บััณฑิิต

แขนงวิิชาสาร์สนเทศิศิาสตร์์ ร์หััส 10454 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565

1) กลุ่มีวิิชีางานัห้องสมุีด รัหัส 1

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ม.6 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ปวิชุ. หรืีอเทียบัเท�า

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต 

10151   ไทยศึกษา

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10111   ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10161   ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162   ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163   ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท

1,100 บาท

เสาร์     15 ก.ค. 2566 บ่าย 

อาทิตย์  16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์     15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์     15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์     15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์     15 ก.ค. 2566 บ่าย

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท 

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์     15 ก.ค. 2566  เช้า

เสาร์     15 ก.ค. 2566  เช้า

เสาร์     15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์     15 ก.ค. 2566 บ่าย

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาชุ�างอุต้สัาหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม คหกรีรีม

10121  อารยธิรรมมนุษย์

10151  ไทยศึกษา

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10111  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10161  ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162  ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท 

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์     15 ก.ค. 2566   เช้า

เสาร์     15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์     15 ก.ค. 2566  เช้า

เสาร์     15 ก.ค. 2566  บ่าย
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1) กลุ่มีวิิชีางานัห้องสมุีด รัหัส 1 (ต่้อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

4) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุรีกิจ อุต้สัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

5) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาอุต้สัาหกรีรีม อุต้สัาหกรีรีมสิั�งทอ คหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม ปรีะมง เทคโนโลยีสัารีสันเทศ

 และการีสืั�อสัารี

10121 อารยธิรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

6) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญา หรืีอปริีญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรืีอเทียบัเท�า

10151 ไทยศึกษา

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

11313 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�องานสารสนเทศ

13313 การบริการและเผิยแพื่ร่สารสนเทศ

13314 การจัำดการองค์การสารสนเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

2) กลุม่ีวิิชีางานัศึ้นัย์สื�อการัศึึกษาและแหล่งเรั่ยนัรั้้ รัหัส 2

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

1)  สัำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ม.6 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ปวิชุ. หรืีอเทียบัเท�า

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

 และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี� 

10103    ทักษะชีวิิต

10121   อารยธิรรมมนุษย์

10164   สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

และเลือกอีก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี� 

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท

1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

  

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
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สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)
ปร์ะกาศินียบัตร์วิชาภาษาไทย (10011)
โปร์แกร์มการ์ลงทะเบัยนีเร์ยนี ภาคปลาย 

สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)2) กลุม่ีวิิชีางานัศึ้นัย์สื�อการัศึึกษาและแหล่งเรั่ยนัรั้้ รัหัส 2 (ต้่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

2)  สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

10151 ไทยศึกษา 

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท

1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

  

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาชุ�างอุต้สัาหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม คหกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

10151  ไทยศึกษา

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10111  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10161  ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162  ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

  

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

4) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุรีกิจ อุต้สัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

5)  สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาอุต้สัาหกรีรีม อุต้สัาหกรีรีมสิั�งทอ คหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม ปรีะมง เทคโนโลยีสัารีสันเทศ 

 และการีสืั�อสัารี

10121  อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

6) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญา หรืีอปริีญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรืีอเทียบัเท�า

10151  ไทยศึกษา

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

27112 การบริหารศ้นย์ส่�อการศึกษา

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย



74 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โป
รแ

กร
มก

าร
ลง

ทะ
เบี

ยน
เรี

ยน
 ภ

าค
ปล

าย
 

สา
ขา

วิช
าศิ

ลป
ศิา

สต
ร์ 

(1
0)

3) กลุม่ีวิิชีางานัสำานัักงานั รัหัส 3

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ม.6 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ปวิชุ. หรืีอเทียบัเท�า

10141   วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

  และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�  

 10103   ทักษะชีวิิต

  10121   อารยธิรรมมนุษย์

  10164   สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

  และเลือกอีก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�  

 10111   ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

  10161   ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

  10162   ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

  10163   ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท

1,100 บาท

เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ่าย

เสาร์      15 ก.ค. 2566   เช้า

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้า

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ่าย

เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้า

เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้า

เสาร์      15 ก.ค. 2566   เช้า

เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ่าย

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาชุ�างอุต้สัาหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม คหกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

4)  สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุรีกิจ อุต้สัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

5)  สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาอุต้สัาหกรีรีม อุต้สัาหกรีรีมสิั�งทอ คหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม ปรีะมง เทคโนโลยสีัารีสันเทศ 

 และการีสืั�อสัารี

10121  อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
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สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)
ปร์ะกาศินียบัตร์วิชาภาษาไทย (10011)
โปร์แกร์มการ์ลงทะเบัยนีเร์ยนี ภาคปลาย 

สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)

3) กลุ่มีวิิชีางานัสำานัักงานั รัหัส 3 (ต่้อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

6) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญา หรืีอปริีญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรืีอเทียบัเท�า

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

4) กลุม่ีวิิชีางานัสารัสนัเที่ศึการัที่่องเที่่�ยวิและศึิลปิวิัฒินัธรัรัมี รัหัส 4 

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ม.6 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ปวิชุ. หรืีอเทียบัเท�า

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10103   ทักษะชีวิิต

10121   อารยธิรรมมนุษย์

10164   สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

และเลือกอีก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10131 สังคมมนุษย์

10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

  

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

2 สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

  

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาชุ�างอุต้สัาหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม คหกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

  

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
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4) กลุม่ีวิิชีางานัสารัสนัเที่ศึการัที่่องเที่่�ยวิและศึิลปิวิัฒินัธรัรัมี รัหัส 4 (ต่้อ) 

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

4)  สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุรีกิจ อุต้สัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

12402  วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

เสาร์  15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

5)  สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาอุต้สัาหกรีรีม อุต้สัาหกรีรีมสิั�งทอ คหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม ปรีะมง เทคโนโลยีสัารีสันเทศ 

 และการีสืั�อสัารี

10131 สังคมมนุษย์

12402 วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

6)  สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญา หรืีอปริีญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรืีอเทียบัเท�า

12402  วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บััณฑิิต
แขนงวิิชาไทยคดีีศิึกษา ร์หััส 10224 หัลักสูตร์ปร์ับัปร์ุง พ.ศิ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ม.6 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ปวิชุ. หรืีอเทียบัเท�า

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

เลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10103    ทักษะชีวิิต

10121 อารยธิรรมมนุษย์

10164 สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

และเลือกอีก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10131 สังคมมนุษย์

10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

 เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

 เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

 อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

 อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

 เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

 อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
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สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)
ปร์ะกาศินียบัตร์วิชาภาษาไทย (10011)
โปร์แกร์มการ์ลงทะเบัยนีเร์ยนี ภาคปลาย 

สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)แขนงวิิชาไทยคดีีศิึกษา ร์หััส 10224 หัลักสูตร์ปร์ับัปร์ุง พ.ศิ. 2565  (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. หรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

12310   วิิถีไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

3)  สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. หรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาชุ�างอุต้สัาหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม คหกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

12310   วิิถีไทย

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

4) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุรีกิจ อุต้สัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

12310   วิิถีไทย

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

5) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาอุต้สัาหกรีรีม อุต้สัาหกรีรีมสิั�งทอ คหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม ปรีะมง เทคโนโลยีสัารีสันเทศ 

 และการีสืั�อสัารี

10121 อารยธิรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

12310 วิิถีไทย

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

6) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญา หรืีอปริีญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรืีอเทียบัเท�าทุกสัาขาวิิชุา

10151 ไทยศึกษา

12402 วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ

และเล่อกเสรี  1  ชุดวิิชา(1)

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
  

หัมายเหัตุ (1) ให้นักศึกษาเล่อกชุดวิิชาเล่อกเสรไีด้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาตา่ง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิิบัตร หร่อในหลกัส้ตรระดบัประกาศนยีบัตร  

  ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเว้ินัชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สาขาวิิชาไม่ีอนุัญาต้ให้เล่อกเป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี ศึกษารายละเอียดชุดวิิชาหร่อ 

  รายวิิชาที�ไม่อนุญาตให้เล่อกเป็นชุดวิิชาเล่อกเสรีจำากเว็ิบไซึ่ต์ https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิดสอน→หลักส้ตร 

  ปริญญาตรี→ สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิิชาเล่อกเสรี

                 ทัี่�งน่ั�นัักศึึกษาต้้องต้รัวิจสอบต้ารัางสอบข้องแต่้ละชุีดวิิชีาท่ี่�ลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัไม่ีให้ม่ีวัินัและคาบเวิลาสอบต้รังกันั เนืั�องจากมีหาวิิที่ยาลัย

  ไม่ีอนุัญาต้ให้นัักศึึกษาเข้้าสอบมีากกว่ิา 1 ชุีดวิิชีา ในัวัินัและคาบเวิลาสอบเด่ยวิกันั
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หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาศึิกษาทั�วิไป ร์หััส 10511

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

เลือก  2  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10103 ทักษะชีวิิต

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10121 อารยธิรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

10152 ไทยกับสังคมโลก

10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162  ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

10164 สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

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

  

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
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สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)
ปร์ะกาศินียบัตร์วิชาภาษาไทย (10011)
โปร์แกร์มการ์ลงทะเบัยนีเร์ยนี ภาคปลาย 

สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์ภาษาอัังกฤษเฉพาะอัาชีพ ร์หััส 10111

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
 และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากกลุ�มวิิชุาเฉพาะที�ศ่กษา
 1) กลุ�มวิิชุาเฉพาะครูี รีหัสั A
 11311  ภาษาอังกฤษสำาหรับคร้สอนภาษา
 2) กลุ�มวิิชุาเฉพาะกฎหมาย รีหัสั 1
 41401  ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย
 3) กลุ�มวิิชุาเฉพาะธุรีกิจ รีหัสั 2
 11301  ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุิรกิจำ
 4) กลุ�มวิิชุาเฉพาะการีโรีงแรีม รีหัสั 3 
 11303  ภาษาอังกฤษสำาหรับพื่นักงานโรงแรม
 5) กลุ�มวิิชุาเฉพาะงานสัำานักงาน รีหัสั 4
 11304  ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้ำาหน้าที�สำานักงาน
 6) กลุ�มวิิชุาเฉพาะการีท�องเที�ยวิ รีหัสั 5
 11302  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการท่องเที�ยวิ
 7) กลุ�มวิิชุาเฉพาะคอมพิวิเต้อร์ี รีหัสั 6
 11305  ภาษาอังกฤษสำาหรับผ้้ิใช้คอมพิื่วิเตอร์
 8) กลุ�มวิิชุาเฉพาะการีสัาธารีณิสุัข รีหัสั 7
 11306  ภาษาอังกฤษสำาหรับบุคลากรสาธิารณสุข
 9) กลุ�มวิิชุาเฉพาะชุ�าง รีหัสั 8 
 11307  ภาษาอังกฤษสำาหรับช่าง
 10) กลุ�มวิิชุาเฉพาะการีเกษต้รี รีหัสั 9
 11308  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566    เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
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หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชางานสาร์สนเทศิ ร์หััส 10451 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565

1) กลุ่มีวิิชีางานัห้องสมีุด รัหัส 1

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13313 การบริการและเผิยแพื่ร่สารสนเทศ

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

13311 การพัื่ฒนาและการจัำดการทรัพื่ยากรสารสนเทศ

13314 การจัำดการองค์การสารสนเทศ

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

  

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

2) กลุ่มีวิิชีางานัศึ้นัย์สื�อการัศึึกษาและแหล่งเรัย่นัรั้้ รัหัส 2

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

27112  การบริหารศ้นย์ส่�อการศึกษา

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

13311 การพัื่ฒนาและการจัำดการทรัพื่ยากรสารสนเทศ

13313 การบริการและเผิยแพื่ร่สารสนเทศ

13314 การจัำดการองค์การสารสนเทศ

26406 การพัื่ฒนาและการใช้ส่�อการเรียนร้้เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

1,100 บาท

1,000 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

  

อาทิตย์  16 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์  15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
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สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)
ปร์ะกาศินียบัตร์วิชาภาษาไทย (10011)
โปร์แกร์มการ์ลงทะเบัยนีเร์ยนี ภาคปลาย 

สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)3) กลุม่ีวิิชีางานัสำานัักงานั รัหัส 3

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13413 เทคโนโลยีดิจิำทัลและวิิทยาการข้อม้ล

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

13314 การจัำดการองค์การสารสนเทศ

13321 การส่�อสารธุิรกิจำในยุคดิจิำทัล

13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

32210 องค์การและการจัำดการและการจัำดการเชิงกลยุทธ์ิ

32452 กลยุทธ์ิการจัำดการทรัพื่ยากรมนุษย์และองค์การ

 แห่งการเรียนร้้

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์  16 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์  16 ก.ค. 2566  บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

4) กลุม่ีวิิชีางานัสารัสนัเที่ศึการัที่่องเที่่�ยวิและศึิลปิวิัฒินัธรัรัมี รัหัส 4

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

12402 วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

12310 วิิถีไทย

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

13314 การจัำดการองค์การสารสนเทศ

32335 ควิามร้้เบ่�องต้นเกี�ยวิกับการท่องเที�ยวิและ 

 อุตสาหกรรมท่องเที�ยวิ

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์  16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

  

อาทิตย์  16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
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หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์ภาษาจีีนเพ่�อัการ์ส่�อัสาร์ ร์หััส 10713

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร
11007 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการท่องเที�ยวิ
11009 ภาษาและวัิฒนธิรรมจีำน

1,500 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาเขมร์ ร์หััส 10811

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

10163   ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร
11012   ภาษาเขมรเชิงธุิรกิจำ                                                                 
11013   ภาษาเขมรเพ่ื่�อการท่องเที�ยวิ

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

เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ่าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   เช้า             
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   บ่าย

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาไทย ร์หััส 10011

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

10161   ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร
10202   การอ่านภาษาไทย 

1,100 บาท
1,100 บาท                                      

เสาร์      15 ก.ค. 2566   เช้า
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   เช้า             

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาสังคมและวัิฒนธร์ร์มไทย ร์หััส 10021

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

12310   วิิถีไทย
12311 โลกทัศน์ไทย
12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย

1,000 บาท    
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   บ่าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ่าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566   เช้า
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