




(รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย)

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล โดยยึดมั่นใน

ปรชัญาการศกึษาตลอดชวีติ มุง่พฒันาคณุภาพชวีติและคุณภาพของสังคม เปดิโอกาสใหป้ระชาชนทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศสามารถสมคัรเรยีนไดอ้ยา่งเสมอภาค โดยไมต้่องละทิง้หน้าทีก่ารงานและไมต้่องเดินทางไปรบัการศึกษา 

ในชัน้เรยีนแตอ่ยา่งใด นอกจากนัน้ มหาวทิยาลยัยงัใหส้ทิธแิกผู่ด้อ้ยโอกาสในสงัคมจำานวนมากไดศ้กึษาเชน่เดยีวกบั

บคุคลทัว่ไป อาท ิคนพกิาร ผูต้อ้งขงัในเรอืนจำา เนือ่งจากมหาวทิยาลัยเล็งเหน็วา่บคุคลทกุคนพงึได้รบัสิทธขิัน้พ้ืนฐาน

อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสิทธิทางการศึกษาและสิทธิในการพัฒนาอันนับเป็นสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรอง 

ทั้งในระดับสากลและระดับภายในประเทศ

มหาวิทยาลัยได้มุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน สื่อการศึกษาประเภทต่างๆ ให้มีความ

ทันสมัยทั้งในด้านเทคนิคและด้านเน้ือหาทางวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมปัจจุบัน และ

เพ่ือสนบัสนุนใหนั้กศกึษาสามารถศกึษาด้วยตนเองได้อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด แต่นกัศกึษาจะประสบความสำาเรจ็ 

ในการศึกษาได้นั้นจำาเป็นต้องทำาความเข้าใจในระบบการศึกษาทางไกลด้านต่างๆ ตั้งแต่วิธีการลงทะเบียนเรียน 

การสอนเสริม การวัดและประเมินผลการศึกษา การทำากิจกรรมต่างๆ ระหว่างศึกษา เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้นำารายละเอียดขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือ

ศึกษาจากเอกสารต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้หลังขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

ในโอกาสน้ี จึงขอเชิญชวนทุกคนเข้ามาสู่ครอบครัวที่อบอุ่นของร้ัวเขียวทอง ขอให้นักศึกษาตั้งใจใฝ่ศึกษา 

พยายามใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เพื่อให้สามารถก้าวทันวิทยาการในสาขา

ต่างๆ ติดตามข่าวสารข้อมูลของมหาวิทยาลัยจากสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นักศึกษาต้องรับผิดชอบต่อตนเอง ขอให้มี 

ระเบยีบวินัย เคารพตนเอง เคารพสถาบนั ซึง่เชือ่มัน่วา่ นกัศกึษาจะสามารถศกึษาสำาเรจ็สมความมุง่หวงั เปน็บณัฑติ 

อย่างเต็มภาคภูมิ

สารจากอธิการบดี



เรียน มสธ. ดีอย่างไร

การเรยีนดว้ยตนเองในระบบการศกึษาทางไกลเปน็การเรยีนทีม่คีวามเปน็อสิระ นกัศกึษาสามารถเลอืกเรยีน

โดยแบ่งเวลาให้มีความเหมาะสมกับตนเองตามความพร้อมเพื่อให้การศึกษาประสบความสำาเร็จและสามารถทำางาน

ไปในเวลาเดียวกัน ดังนั้น การศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงมีข้อดี ดังนี้

 1) ปริญญาของ มสธ. มีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับปริญญาของมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ

 2) อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

 3) ประกอบอาชีพในระหว่างเรียนได้

 4) เรียนควบคู่ไปกับการเรียนในสถาบันการศึกษาอื่นเพื่อเสริมเพิ่มพูนความรู้

 5) อิสระในการจัดตารางเรียนตามความพร้อมและความสะดวกของแต่ละบุคคล ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

 6) เอกสารการสอนของ มสธ. เป็นตำาราที่มีคุณภาพ เป็นที่แพร่หลายสามารถศึกษาให้เข้าใจได้ด้วยตนเอง

 7) ค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก “มุม มสธ.” ที่ห้องสมุดประชาชนประจำาจังหวัดทุกจังหวัด ห้องสมุดศูนย์ 

  วิทยพัฒนา มสธ. และห้องสมุดของ มสธ.

 8) มีการจัดสอนเสริมเพื่อทบทวนบทเรียนให้นักศึกษาก่อนสอบในบางชุดวิชา ในจังหวัดที่มีนักศึกษา 

  ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 9) จัดให้มีสถานที่สอบในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 10) นักศึกษาสามารถรับฟังและรับชมรายการการสอนชุดวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ทางวิทยุกระจายเสียง 

  วิทยุโทรทัศน์  และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 11) ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของนักศึกษาได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซด์ http://www.stou.ac.th

 12) ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารได้

 13) สมัครเรียนวิชาทหารได้ 

 14) มีทุนการศึกษาให้
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1.  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
1.1  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 1) แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

 (1) วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป (10434) 3½ ปี 2 ปี 16 17 - 19 40 46

 (2) วิชาเอกสารสนเทศสำานักงาน (10444) 3½ ปี 2 ปี 16 20 - 22 41 47

 2) แขนงวิชาภาษาอังกฤษ (10614) 4 ปี 3½ ปี 23 24 - 26 42 -

 3) แขนงวิชาไทยคดีศึกษา (10224) 3½ ปี 2 ปี 27 28 -29 43 -

1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร

 1) ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ (10111) 1 ปี 1 ปี 30 - 31 32 - 33 43 48 - 50

 2) ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป (10511) 1 ปี - 34 35 44 51

 3) ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ (10431) 1 ปี 1 ปี 36 37 44 - 45 -

 4) ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  

  (10713)
2½ ปี 2½ ปี 38 39 - 51

2.  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)
 2.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (15114) 4 ปี 3-3½ ปี 53 54 - 59 65 68 - 69

 2.2	 หลักสูตรประกาศนียบัตร 

 1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (15111) 1 ปี

 

1 ปี 60 - 61 62 66 - 67 -

 2) ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน (15221) 1 ปี 1 ปี 63 64 67 -

3.  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)
 3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

 1) วิชาเอกแนะแนว (20524) - 2-2½ ปี 71 72 - 74 86 88

 2) วิชาเอกการศึกษานอกระบบ (20624) - 2-2½ ปี 71 75 - 76 86 88

 3) วิชาเอกการวัดและประเมินผการศึกษา 

  (20724)
- 2-2½ ปี 71 77 - 79 86 88

 4) วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

  (20824)
- 2-2½ ปี 71 80 - 81 87 89

 3.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร

 1) ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนา 

  เด็กปฐมวัย (20221)

1 ปี 1 ปี 82 83 87 -

 2) ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะ 

  เด็กปฐมวัยแบบองค์รวม (20231)
1 ปี 1 ปี 84 85 87 -

สารบัญหลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2559
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4.  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)
 4.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
 1) แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง 
  วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)  

  (30132) 

- 2½-3 ปี 92 93 - 95 150 165

4.2  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 1) วิชาเอกการจัดการ (30204) 4 ปี 2-3½ ปี 96 - 97 98 - 104 151 - 152 166 - 167

 2) วิชาเอกการเงิน (30274) 4 ปี 2-3½ ปี 105 - 106 107 - 113 153 - 155 167 - 169

 3) วิชาเอกการตลาด (30284) 4 ปี 2-3½ ปี 114 - 115 116 - 122 154 - 156 168 - 170
 4) วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

  และการโรงแรม (30294)
5 ปี 3-4½ ปี 123 - 124 125 - 134 156 - 158 170 - 172

 4.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 1) วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น (30334) 4 ปี 2-3 ปี 135 - 136 137 - 141 160 - 161 173 - 174
 2) วิชาเอกการบริหารทั่วไป (30344) 4 ปี 2-3 ปี 135 - 136 137 - 141 160 - 161 173 - 174
 3) วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (30354) 4 ปี 2-3 ปี 135 - 136 137 - 141 160 - 161 173 - 174
 4.4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (30424) 4 ปี 2½ 3½ ปี 142 - 143 144 - 148 162 - 163 175 - 176

5.  สาขาวิชานิติศาสตร์ (40)

 5.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (40114) 4 ปี 3-4 ปี 178 179 - 183 188 - 189 191 - 192

 5.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร

 1) ประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน (40311) 1 ปี 1 ปี 184 185 189 192

 2) ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดิน 

  และทรัพย์สิน (40212)
2 ปี 2 ปี 186 187 190 -

6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50)

 6.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

  (50174)

- 2-4 ปี 194 - 195 196 - 204 218 - 221 225 - 228

 6.2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

  (50174)

4 ปี 2½-3½ ปี 205 - 207 208 - 212 222 - 223 -

 6.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

     วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  (50514)

- 2-3 ปี 213 214 - 217 223 - 224 230 - 231

7.  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

 1) วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ (60134) 4 ปี 3 ปี 231 232 - 234 239 241

 2) วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124) 4 ปี 2-3 ปี 235 236 - 238 240 242

สารบัญหลักสูตร (ต่อ)



สาขาวิชา/หลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก

(รหัส)

ใช้เวลาเรียน หน้า

ม.3/ม.6 

ปวช.

ปวท./ปวส. 

อนุ/ป.ตรี

คุณสมบัต ิ

การสมัคร

โครงสร้าง

หลักสูตร

โปรแกรมลงทะเบียน

ภาคต้น ภาคปลาย

8.  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (70)
 8.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
  วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์  

  (70314)

3½ ปี 2½ ปี 245 246 - 248 252 253

 8.2	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
      วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว  

  (70414)

4 ปี - 249 250 - 251 252 254

9.  สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)
 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 1) แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร ์

  (80124)

4 ปี 3½ ปี 256 257 - 259 265 - 266 269 - 270

 2) แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

  (80314)
4 ปี 3½-4 ปี 260 261 - 264 267 - 268 271

10. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (90)
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
 1) แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร (90144) 4 ปี 2-3 ปี 274 275 - 278 309 - 310 323 - 324
 2) แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 
 (1) วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช (90514) 4 ปี 2-3 ปี 279 280 - 284 310 - 312 324 -326
 (2) วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524) 4 ปี 2-3 ปี 279 285 - 289 313 - 315 326 - 328
 (3) วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้

   และสิ่งแวดล้อม (90534)
4 ปี 2-3 ปี 290 291 - 295 315 - 317 328 - 330

 (4) วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (90544) 4 ปี 2-3 ปี 296 297 - 302 317 - 320 331 - 333
 3) แขนงวิชาสหกรณ์ (90614) 4 ปี 2-2½ ปี 303 304 - 308 320 - 322 334 - 335

11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 1) แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 (1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม  

  (96124)

4 ปี 2½-3 ปี 337 338 - 342 359 - 360 363 - 364

 (2) วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  

  (96134)
4 ปี 2½-3 ปี 343 - 344 345 - 348 360 -361 364 -365

 2) แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 (1) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (96314) 4 ปี 2½-3½ ปี 349 350 - 358 361 - 362 365 - 366
 (2) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลย ี

  สารสนเทศและการสื่อสาร (96324)
4 ปี 2½-3½ ปี 349 350 - 358 361 - 362 365 - 366

 (3) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (96334) 4 ปี 2½-3½ ปี 349 350 - 358 361 - 362 365 - 366

สารบัญหลักสูตร (ต่อ)



ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
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1. ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

1.1 ความเป็นมา
แนวคิดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปิด เป็นความพยายามที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

แก่ประชาชนให้มากท่ีสุด แนวคิดน้ีได้เคยนำามาใช้แล้วในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ 

การเมืองซ่ึงตั้งข้ึนใน พ.ศ. 2476 ได้จัดการศึกษา “ระบบตลาดวิชา” รับนักศึกษาโดยไม่มีการสอบคัดเลือก 

ไม่บังคับให้เข้าฟังบรรยาย แต่ยังคงใช้วิธีการศึกษาในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยทั่วไป คือ ใช้ช้ันเรียน 

เป็นหลัก นักศึกษาอาจศึกษาได้ด้วยตนเอง หรืออาจเข้ารับฟังบรรยายหรือไปพบอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยได้ 

ต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปลี่ยนมาเป็นระบบจำากัดการรับนักศึกษาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

ใน พ.ศ. 2514 ไดมี้การจดัตัง้มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาขึน้อีกแหง่หนึง่คอื มหาวทิยาลัยรามคำาแหงซึง่เปิด 

หลักสูตรการศึกษามากกว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระยะที่เปิดสอนในระบบตลาดวิชาและสามารถรับ 

นักศึกษาได้เป็นจำานวนมาก แต่ยังคงจัดการศึกษาโดยอาศัยชั้นเรียนเป็นหลักเช่นเดียวกัน ทำาให้มหาวิทยาลัย

รามคำาแหงประสบปัญหาต่างๆ เป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอาคารสถานที่เรียนไม่สามารถขยาย 

ให้เพียงพอกับจำานวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี หากมหาวิทยาลัยรามคำาแหงจะขยายการจัดการศึกษาที่ดำาเนิน

การอยูน่ีใ้หเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของผู้เรียนแลว้ รฐับาลและมหาวทิยาลัยจะต้องรบัภาระหนกัในด้านการลงทนุ 

ซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปีไม่มีวันสิ้นสุด

ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวาง

ยิ่งขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่มีจำากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รัฐบาลจึงดำาเนินการจัดต้ังมหาวิทยาลัยข้ึนอีกแห่งหนึ่ง 

มีลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ดำาเนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล ซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”  

ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งดำารงพระอิสริยยศเป็น “กรมหลวง 

สุโขทัยธรรมราชา” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นรูปพระแสงศร 

สามองค์ นำามาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัย เป็นตราประจำามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยจึงกำาหนดวันที่ 5 กันยายนของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีศักด์ิและสิทธิ์เช่นเดียวกับ 

มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทุกประการ

ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

แตง่ตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลยัชดุแรก รวมทัง้ไดม้พีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร 

ศรีสอ้าน ให้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีคนแรก

หลังจากได้ใช้เวลาเตรียมการด้านต่างๆ เพื่อให้พร้อมที่จะเปิดสอนเป็นเวลาประมาณ 2 ปี มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2523 สาขาวิชาที่เปิดสอน  

3 สาขาวิชาแรกคือ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ



ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559 3

ต่อมาใน พ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยได้ขยายการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ และสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร 

และสหกรณ์ ปีการศึกษา 2526 มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2527 มหาวิทยาลัย 

ได้เปิดสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (แยกจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

เมื่อ พ.ศ. 2543) และในปีการศึกษา 2538 มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพิ่มขึ้นอีกสาขาวิชาหนึ่ง รวมสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 12 สาขาวิชา

สีประจำามหาวิทยาลัย สีเขียวกับสีทอง โดยสีเขียวเป็นสีประจำาวันพุธซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และสีทองเป็นสีแห่งสิริมงคล

เสื้อครุย มหาวิทยาลัยได้กำาหนดให้ใช้เส้ือครุยไทย ซึ่งเป็นผ้าโปร่งสีขาว มีแถบสีทองคาดสีเขียว 

ขลิบบริเวณชายเสื้อและแขนเสื้อ ที่อกเสื้อทั้งสองข้างมีวงกลมสีทอง และกลางวงกลมติดตรามหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี มีวงกลม 1 วง ปริญญาโท มีวงกลม 2 วง และปริญญาเอก มีวงกลม 3 วง

1.2 การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

แก่นักศึกษาจึงจัดสาระของหลักสูตรเป็นชุดวิชาที่บูรณาการเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่างๆ ของวิชาที่มี 

ความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบในรูปแบบของชุดการสอนเรียกว่า ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีค่า  

6 หน่วยกิตทวิภาคของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ชุดวิชาหนึ่งแบ่งหน่วยการสอนออกเป็น 15 หน่วย แต่ละ 

หน่วยการสอนใช้เวลาศึกษาประมาณ 12 ชั่วโมง

มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา 

ปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย	 1	ชุดวิชา	 แต่ไม่เกิน	

3	ชุดวิชา จนกว่าจะครบจำานวนชุดวิชาตามหลักสูตร ทั้งนี้ภายในเวลาไม่เกิน 3 เท่า ของระยะเวลาการศึกษา 

ตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนมี	5	ระดับ คือ

1. หลักสูตรระดับปริญญาเอก

2. หลักสูตรระดับปริญญาโท

3. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

4. หลักสูตรระดับปริญญาตรี

5. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้กับผู้มีวุฒิการศึกษาต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนต้น (ม.3) ที่มีประสบการณ์การทำางานหลังจบการศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีอายุไม่ตำ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 

หรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

หรือสูงกว่า เข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ โดยจัดโครงสร้างหลักสูตรที่ต้องศึกษาจำาแนกตามระดับ 

วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร นักศึกษาที่ไม่สำาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร สามารถใช้เวลาใน 

การศึกษาได้ไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาตามหลักสูตร ดังตัวอย่าง
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1)  นายรักชาติ  ไทยอาสา ใช้วุฒิ ม.6 สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จะต้องศึกษาชุดวิชา 

ตลอดหลักสูตรจำานวน 24 ชุดวิชา ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 4 ปี จึงสำาเร็จการศึกษา

2)  นายอาสา รักชาติไทย สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยใช้วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชากำาหนดให้ศึกษาชุดวิชาตลอดหลักสูตรจำานวน 13 ชุดวิชา ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปีครึ่ง  

จึงจะสำาเร็จการศึกษา

ทั้งนี้ หากไม่สามารถสำาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตรได้ สามารถใช้เวลาในการศึกษา 

ไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตร หากใช้เวลาในการศึกษาครบ 3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว 

ยังไม่สำาเร็จการศึกษา จะต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และดำาเนินการโอนชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วเท่านั้น

ในกรณีท่ีผู้สมัครประสงค์จะโอนชุดวิชาที่สอบผ่านของมหาวิทยาลัย หรือขอเทียบงานรายวิชาท่ีศึกษา

จากสถาบันการศึกษาอื่น จะดำาเนินการได้หลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด 

การโอนชุดวิชา/การเทียบงานรายวิชาและ download แบบฟอร์มได้จาก http://www.stou.ac.th เลือก  

ปริญญาตรี เลือก เร่ืองน่ารู้ด้านงานทะเบียน หรืออ่านรายละเอียดจากคู่มือนักศึกษาที่จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ 

หลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

1.3 ระบบการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการเรียนการสอนที่เอื้ออำานวยให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาศึกษา

ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าช้ันเรียนตามปกติ แต่ใช้วิธีการศึกษาโดยผ่านสื่อการสอนต่างๆ เรียกว่า ระบบการศึกษา 

ทางไกล นักศึกษาจะศึกษาจากสื่อการสอนต่างๆ ดังนี้

1.3.1 ศึกษาจาก “สื่อหลัก” ที่ส่งให้ทางไปรษณีย์ ประกอบด้วย เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ ซีดีเสียง

ประจำาชุดวิชา (บางชุดวิชา) วีซีดี ดีวีดี หรือซีดีมัลติมิเดียประจำาชุดวิชา (บางชุดวิชา) และวัสดุการศึกษาอื่นๆ

1.3.2 ศึกษาจาก “สื่อเสริม” รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประกอบชุดวิชาตามตารางออกอากาศ 

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาคล่ืนเพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย กรมประชาสัมพันธ์  

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL) ระบบ C-Band รับชมจากจานดาวเทียม PSI ได้ที่ช่อง 245  

DYNASAT ช่อง 247 INFOSAT และ THAISAT ช่อง 181 สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

วังไกลกังวล ช่อง DLTV 8 และทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ http://www.stou.ac.th

1.3.3 เข้ารับการสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำาจังหวัดใน 

บางชุดวิชาและในบางจังหวัดท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด โดยขอให้นักศึกษา

ติดตามรายละเอียดได้จากตารางสอนเสริมประจำาภาคการศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาสามารถรับชมการ 

สอนเสริม (บางชุดวิชา) ได้ทางอินเทอร์เน็ต (e-Tutorial) ที่ http://www.stou.ac.th คลิกที่ STOU Online  

และทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8)

1.3.4 เข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในบางชุดวิชาที่สาขาวิชากำาหนด ซึ่งเป็นการทำากิจกรรมปฏิสัมพันธ์

ทางวิชาการที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับการเสริมหรือเพิ่มเติมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ นอกเหนือจาก 

สือ่เอกสารการสอน หรอืสือ่อืน่ๆ ของมหาวิทยาลยั รวมทัง้เสรมิรายละเอยีดและวธิกีารเรยีนรูเ้ฉพาะดา้นใหม้คีณุภาพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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1.3.5 เข้ารับการอบรมประสบการณ์วิชาชีพ ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชาเป็นชุดวิชา 

ที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายหรือเหลือชุดวิชาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 

3	ชุดวิชา โดยมหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้งให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมตามวัน/เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัย 

กำาหนด ทัง้นีนั้กศกึษาสามารถศกึษารายละเอยีดและตรวจสอบกำาหนดวนัอบรมฯ ได้ทาง http://www.stou.ac.th 

ดูที่หัวข้อนักศึกษาปัจจุบัน เลือก ปริญญาตรี ดูที่หัวข้อการเรียนการสอน เลือก การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ

1.3.6 การสำาเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถสำาเร็จการศึกษาเม่ือศึกษาและสอบผ่านครบทุกชุดวิชาตาม

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา หากไม่สามารถสอบผ่านทุกชุดวิชาภายในระยะเวลาตามหลักสูตร สามารถใช้เวลา 

ในการศึกษาได้ไม่เกิน	 3	 เท่าของหลักสูตร หากครบกำาหนดเวลาแล้วมีสิทธิขอขยายเวลาได้อีก 1 ภาคการศึกษา 

แต่หากยังไม่สำาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และโอนชุดวิชาที่สอบผ่านเท่านั้น

1.4 การวัดและประเมินผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา

มหาวิทยาลัยจัดแบ่งลักษณะเนื้อหาชุดวิชาออกเป็น ชุดวิชาเชิงทฤษฎีและชุดวิชาเชิงปฏิบัติ สาขาวิชาเป็น

ผู้กำาหนดเกณฑ์การให้คะแนนสำาหรับการฝึกปฏิบัติและการสอบไล่ประจำาภาคการศึกษา ตามลักษณะของแต่ละ 

ชุดวิชาที่สาขาวิชากำาหนดไว้

สำาหรับกำาหนดการสอบไล่ประจำาภาคการศึกษา สถานที่สอบ และการประเมินผลการศึกษา การแจ้งผล

การทดสอบมหาวิทยาลัยดำาเนินการ ดังนี้

-	 สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดสถานที่สอบให้กับนักศึกษาเพื่ออำานวยความสะดวก

และช่วยเหลือนักศึกษาไม่ต้องละท้ิงหน้าท่ีการงานในระยะเวลาที่มีการสอบ ซ่ึงสถานที่ที่นักศึกษาเข้าสอบเรียกว่า 

“สนามสอบ” โดยมหาวิทยาลัยเปิดสนามสอบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยใช้รหัสไปรษณีย์ที่อยู่ 

ที่นักศึกษาให้ไว้กับมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์กำาหนดสนามสอบให้นักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาบางส่วนไม่สามารถเข้าสอบ 

ในสนามสอบท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดไว้ มหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้นักศึกษาเลือกสนามสอบไว้ก่อน โดย

มหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบตามท่ีนักศึกษาเลือกไว้ เว้นแต่บางภาคการศึกษา สนามสอบที่นักศึกษาเลือก 

มีจำานวนห้องสอบไม่เพียงพอกับจำานวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบใหม่ให้ที่มีสถานท่ีใกล้เคียงกับ 

สนามสอบที่เลือกไว้ 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังให้บริการนักศึกษาที่มีความจำาเป็นที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศไม่สามารถ

เข้ารับการสอบในประเทศไทยได้ โดยมหาวิทยาลัยให้บริการจัดสอบในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประเทศ

ในโครงการฯ จำานวน 7 ประเทศ มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลประจำา 

ประเทศนั้นๆ ที่มีความพร้อม

-	 กำาหนดการสอบ มหาวทิยาลยัจดัการเรียนการสอนแบบทวิภาค แต่ละภาคการศึกษามกีารสอบ 2 ครัง้ คอื 

สอบไล่ และสอบซ่อม โดยมหาวิทยาลัยกำาหนดการสอบในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ และดำาเนินการสอบให้เสร็จสิ้น

ภายใน 2 วัน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะกำาหนดให้มีการสอบวันละ 2 - 3 คาบ แล้วแต่ความเหมาะสม และสำานักทะเบียน

และวัดผลจะแจ้งกำาหนดการสอบในแต่ละครั้งให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์ หรือตรวจสอบกำาหนด 

การสอบได้ที่  http://www.stou.ac.th  ข้อมูลการเรียนการสอน  ปริญญาตรี  การสอบ  ตรวจสอบ 

วันเวลาและสถานที่สอบ ก่อนวันสอบแต่ละครั้งประมาณ 10–25 วัน
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การประเมินผลการศึกษา 
มหาวิทยาลัยได้ลำาดับขั้นการแสดงความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เข้าสอบในแต่ละชุดวิชา ดังนี้

คะแนน ลำาดับขั้น/ความหมาย ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ 76 ขึ้นไป H (HONOUR เกียรตินิยม) 4.00

ร้อยละ 60 - 75 S (SATISFACTORY ผ่าน) 2.30

ตํ่ากว่าร้อยละ 60 U (UNSATISFACTORY  ไม่ผ่าน) -

- I (INCOMPLETE ไม่สมบูรณ์) -

การกำาหนดสัญลักษณ์ I ในระบบการประเมินผลการศึกษาจะกำาหนดให้ในกรณีต่อไปนี้

(1) นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบชุดวิชานั้นเป็นครั้งแรกจะได้ลำาดับชั้น I (ยกเว้นภาคการศึกษาพิเศษ 

จะไม่มีลำาดับขั้น	 I) เมื่อเข้าสอบซ่อมจะได้ลำาดับขั้นตามผลการสอบโดยไม่มีเครื่องหมาย * (ลำาดับขั้นท่ีมี

เคร่ืองหมาย * กำากับ แสดงว่าเคยสอบชุดวิชานั้นไม่ผ่านมาแล้ว) แต่ถ้าไม่ได้เข้าสอบซ่อม I จะเปลี่ยนเป็น U  

โดยอัตโนมัติ หรือ

(2) การดำาเนินกิจกรรมที่กำาหนดตามหลักสูตรไม่เสร็จสมบูรณ์ในภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียน

จากกรณีทั้ง 2 ข้างต้น เมื่อผู้ท่ีได้คะแนนเกียรตินิยม H หลังจากได้ I ก็มีสิทธิที่จะได้รับเกียรตินิยม 

เช่นเดียวกับนักศึกษาอื่นๆ ที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์

การนับชุดวิชาสะสมเพ่ือให้ครบหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะนับเฉพาะชุดวิชาที่นักศึกษาสอบได้ 

ลำาดับขั้น H และ S เท่านั้น

-	 การแจ้งผลสอบ เมื่อมหาวิทยาลัยดำาเนินการประมวลความรู้ของนักศึกษาที่เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว 

จะแจ้งผลสอบให้กับนักศึกษาทางไปรษณีย์เป็นรายบุคคล โดยในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยกำาหนด 

วันประกาศผลสอบในแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้

วันประกาศผลสอบ ชุดปรนัย ชุดอัตนัย

ภาคต้น/2558      สอบไล่ 15 มี.ค. 2560 24 มี.ค. 2560 

สอบซ่อม 24 มิ.ย. 2560 30 มิ.ย. 2560 

ภาคปลาย/2558  สอบไล่ 13 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560

สอบซ่อม 20 ธ.ค. 2560 29 ธ.ค. 2560

สำาหรับการกำาหนดวันประกาศผลสอบในภาคการศึกษาต่อไป นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้จากคู่มือ 

ลงทะเบียนเรียนที่จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือที่  http://www.stou.ac.th

หมายเหต ุ * นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสอบในสนามสอบที่ระบุในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ สามารถขอย้ายสนามสอบได้  

  อา่นรายละเอยีดการขอยา้ยสนามสอบท้ังการยา้ยแบบถาวรและยา้ยแบบชัว่คราวได้จากคูมื่อนักศกึษา ทีจ่ะจดัสง่ให้เ้มือ่ได้รับการตอบรบั 

  ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว



ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559 7

1.5 การลงทะเบียนเรียน
ในการสมัครเป็นนักศึกษาน้ัน มหาวิทยาลัยกำาหนดให้ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาไม่น้อยกว่า	 

1	ชุดวิชา	แต่ไม่เกิน	3	ชุดวิชา	มาพร้อมการสมัคร โดยผู้สมัครควรตรวจทานการกรอกรหัสและชื่อชุดวิชาที่ต้องการ 

ลงทะเบียนเรียนลงในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1.5.1 ผู้ท่ีสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นคร้ังแรก ขอแนะนำาให้ลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิชาจัดให้ โดยสาขาวิชาได้จัดความสำาคัญของเนื้อหาวิชาไว้จาก

ความรู้พ้ืนฐานท่ีจำาเป็นจนถึงเนื้อหาความรู้เฉพาะด้านเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจตามลำาดับ ซึ่ง

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนจะสามารถสำาเร็จการศึกษาได้

ภายในระยะเวลาตามหลักสูตร

1.5.2 ผู้สมัครท่ีเคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและใช้สิทธิโอนชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วเข้าหลักสูตรใหม่

ที่สมัคร หรือผู้สมัครท่ีต้องการขอเทียบงานรายวิชาที่สอบผ่านจากสถาบันการศึกษาอ่ืน สามารถจัดโปรแกรมการ

ลงทะเบียนเรียนเองโดยเลือกชุดวิชาลงทะเบียนเรียนจากโครงสร้างหลักสูตรที่กำาหนดให้ ประกอบกับตารางสอบ 

เพื่อมิให้แต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ 

นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน

สำาหรับชุดวิชาท่ีเป็นชุดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา รวม

ทัง้ไมอ่นญุาตใหล้งทะเบยีนเรยีนชดุวชิาประสบการณว์ชิาชพีของทกุสาขาวชิาในภาคการศกึษาแรกทีส่มคัร เนือ่งจาก

นักศึกษาจะต้องโอนชุดวิชาให้แล้วเสร็จก่อน เมื่อเหลือชุดวิชาที่ต้องศึกษาตามหลักสูตรใหม่ที่สมัครไม่เกิน 3 ชุดวิชา

ก่อนจบการศึกษาแล้ว จึงสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพได้

เพ่ือใหท้า่นไดร้บัชดุวชิาครบตามจำานวนชดุวชิาทีไ่ดล้งทะเบียนเรยีนไว้ ผูส้มคัรจะตอ้งชำาระเงนิคา่ธรรมเนยีม 

และค่าลงทะเบียนเรียนให้ครบถ้วน ดูตัวอย่างการคำานวณค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียน หน้า 446

การโอนชุดวิชา/การขอเทียบงานรายวิชาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ให้ยื่นคำาร้อง

ภายหลังจากท่ีมหาวิทยาลัยข้ึนทะเบียนท่านเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ศึกษารายละเอียดและวิธี

ดำาเนินการได้จากคู่มือนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วหรือ 

ที่เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th 

ล้วหรื

1.6 ค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำาหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องชำาระเป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

ไว้เป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่		1 ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบำารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียน

ประวัตินักศึกษา รวมเป็นเงิน	1,400		บาท  ซึ่งในจำานวนนี้ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหมทุ่กคนต้องชำาระเท่ากัน	และ

ส่วนที	่2 เปน็คา่ใชจ้า่ยของชดุวชิาทีผู้่สมคัรเปน็นกัศึกษาใหมเ่ลือกลงทะเบยีนเรียน โดยมหาวทิยาลัยกำาหนด

ให้ในผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย	 1	ชุดวิชา	แต่ไม่เกิน	3	ชุดวิชา	มาพร้อมการสมัครเป็น

นักศึกษา สำาหรับอัตราค่าชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนนั้นในแต่ละชุดวิชามีการกำาหนดอัตราที่ต้องชำาระแตกต่างกัน 

ดูรายละเอียดจากหน้า 372 - 407
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2. โอกาสทางการศึกษาสำาหรับผู้พิการ

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชเปิดโอกาสทางการศึกษาสำาหรบัผู้พกิารเขา้ศึกษาในสาขาวชิาต่างๆ ไดต้าม
ศักยภาพของตนเองและความพร้อมในการจัดการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา 

โดยมีบริการการศึกษาสำาหรับนักศึกษาพิการ	ดังนี้
  1. การให้คำาปรึกษา การเลือกสาขาวิชา การวางแผนการเรียนสำาหรับนักศึกษาพิการ
  2. เงินอุดหนุนทางการศึกษาสำาหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี
  3. สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาพิการ เช่น หนังสือเสียงเดซี

2.1 การขอรับบริการการศึกษาสำาหรับนักศึกษาพิการ
นักศึกษาพิการสามารถติดต่อขอรับคำาปรึกษาการวางแผนการเรียนและส่ือสนับสนุนการเรียนได้ 

โดยติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาพิการ หรือศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. หรือ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One-Stop 
Service Center: OSS Center) เพ่ือรับข้อสนเทศเพิม่เติม โดยนำาหลักฐานแสดงการรบัรองความพกิารในการตดิตอ่
ขอรบับรกิาร เชน่ บตัรประจำาตวัคนพกิาร บตัรประจำาตัวประชาชน ใบรับรองแพทย ์ประวติัการเรียนจากสถานศกึษา 
เดิม เป็นต้น

2.2 การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำาหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี
นักศึกษาพิการท่ีประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติและมีหลักฐานที่แสดงการ

รับรองความพิการ ดังนี้
  1. เป็นคนพิการท่ีมีบัตรประจำาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   คนพิการ
  2. มีสถานภาพนักศึกษา มสธ. และกำาลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็น ปริญญาตรีใบแรก   

   เท่านั้น
  3. ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำาหรับ 

   คนพิการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อน
ผูพ้กิารสามารถขอรบัคำาปรกึษาเพือ่รบัขอ้สนเทศทีจ่ำาเปน็กอ่นตดัสนิใจสมคัรเขา้ศกึษาหรอืขอรบัเงนิอุดหนนุ 

การศึกษาได้ที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ โทรศัพท์ 0 2504 7821-3 โทรสาร 0 2503 3963 e-mail: ds.esoffice 
@stou.ac.th หรือ http://www.stou.ac.th  ปริญญาตร ี ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ หรือทางไปรษณีย์ที่ 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สำานักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำาบลบางพูด อำาเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

นักศึกษาพิการแจ้งความต้องการจำาเป็นทางการศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา

และติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาพิการ	สม่ำาเสมอ

หมายเหต ุ   1. ผู้พิการที่สมัครเรียน มสธ. ทุกคน ต้องกรอกประเภทของผู้สมัครในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ชัดเจน และกรอก 
   แบบกรอกข้อมูลสำาหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ หน้า 432 โดยละเอียด และส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร
  2. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป สาขาวิชาใดที่โครงสร้างหลักสูตรต้องศึกษาชุดวิชาการอ่านภาษาไทย และชุดวิชาภาษาอังกฤษ 
   ทุกชุดวิชา ผู้พิการตาบอดทั้งสองข้างที่จะลงทะเบียนเรียนหรือสมัครเรียน ต้องขอคำาแนะนำาปรึกษาจากสาขาวิชาหรือศูนย์บริการ 
   นักศึกษาพิการก่อนการลงทะเบียนเรยีน (ยกเว้น ชดุวชิา 10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสาร และชดุวชิา 10171 การใชภ้าษาอังกฤษ  
   สามารถศึกษาได้)
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3. โอกาสทางการศึกษาสำาหรับผู้ต้องขัง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ต้องขังได้เพิ่มพูนความรู้เพื่อ 

พัฒนาตนเอง โดยสามารถสมัครเข้าศึกษาได้ในสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้

สาขาวิชา แขนงวิชา/วิชาเอกที่รับสมัคร

ศิลปศาสตร์	รหัส	10 แขนงวิชาไทยคดีศึกษา และแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์	รหัส	15 ทุกหลักสูตร

ศึกษาศาสตร์	รหัส	20 ทุกวิชาเอก

วิทยาการจัดการ	รหัส	30 ทุกวิชาเอก ยกเว้นวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นิติศาสตร์	รหัส	40 วิชาเอกนิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน

เศรษฐศาสตร์	รหัส	60 ทุกวิชาเอก

รัฐศาสตร์	รหัส	80 ทุกแขนงวิชา

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์	รหัส	90 ทุกวิชาเอก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รหัส	96 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ผู้ต้องขังที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ต้องดำาเนินการขออนุญาตสมัครเป็นนักศึกษาต่อกรมราชทัณฑ์ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าเป็น

นักศึกษา ในกรณีที่ดำาเนินการขออนุญาตแล้วอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากกรมราชทัณฑ์ มหาวิทยาลัยอนุโลม

ให้ผู้สมัครจัดส่งหนังสืออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์ภายหลังการสมัครได้

สำาหรับผู้ต้องขังท่ีต้องการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 แขนงวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ต้องได้รับอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์ให้สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาและ 

แขนงวิชาดังกล่าวก่อน โดยต้องส่งหนังสืออนุญาตให้สมัครเข้าศึกษาของกรมราชทัณฑ์ที่ระบุข้อความ “อนุญาตให้

สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้”	มาพร้อม

เอกสารการสมัครด้วยเท่านั้น ผู้ต้องขังที่ดำาเนินการไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

หมายเหต ุ   ผู้ต้องขังที่สมัครเรียน มสธ. ทุกคน ต้องกรอกประเภทของผู้สมัครในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ชัดเจน และกรอก 

  แบบกรอกข้อมูลสำาหรับผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง หน้า 433 โดยละเอียด และส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร
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4. โอกาสทางการศึกษาสำาหรับคนไทยในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการศึกษาสำาหรับคนไทยในต่างประเทศโดยได้รับความร่วมมือ 

จากกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ สำานักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และ 

กระทรวงแรงงาน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตให้กับคนไทยในต่างประเทศได้เพิ่มพูนความรู้ และ 

เพิ่มคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีการจัดการศึกษาสำาหรับคนไทยในประเทศ 

สงิคโปร์ มาเลเซยี เมอืงไตห้วนั ซาอดุอีาระเบยี บรไูนดารสุซาลาม เมอืงฮ่องกง และสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ (เมอืงดไูบ)

ทั้งนี้	 นักศึกษาจะต้องเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ	 หรือชุดวิชาที่มีการ 

ฝึกปฏิบัติ	ณ	สถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดให้	โดยใช้เวลาในการฝึกอบรมประมาณ	4	-	5	วัน

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังมีการให้บริการจัดสอบในต่างประเทศ สำาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

ในประเทศไทยแต่ในช่วงเวลาสอบมีภารกิจในต่างประเทศ

4.1 วิธีการสมัคร
1)  ผู้สมัครที่พำานักอยู่ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย เมืองไต้หวัน ซาอุดีอาระเบีย บรูไนดารุสซาลาม เมือง

ฮอ่งกง  และสหรัฐอาหรบัเอมเิรตส ์(ดไูบ) ท่ีประสงค์จะสมคัรเขา้ศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช สามารถ 

download ใบสมคัรและข้ึนทะเบยีนเปน็นักศกึษาไดจ้ากเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัท่ี http://www.stou.ac.th เลอืก 

รบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ ปกีารศกึษา 2559 เลอืก ใบสมคัรและขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษาสำาหรบัคนไทยในต่างประเทศ

ใหผู้ส้มคัรตดิตอ่ศนูยบ์รกิารการศกึษาของ มสธ. ดงัรายชือ่ขา้งล่างนี ้เพือ่สง่เอกสารการสมคัรและชำาระเงนิ

ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าลงทะเบียนเรียน

ประเทศ หน่วยงานที่เป็นศูนย์บริการการศึกษาของ	มสธ.

สิงคโปร์ สำานักงานแรงงาน ประเทศสิงคโปร์

มาเลเซีย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

เมืองไต้หวัน สำานักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเป

ซาอุดีอาระเบีย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด

บรูไนดารุสซาลาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน

เมืองฮ่องกง สำานักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

2)  ผู้สมัครที่พำานักอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจากข้อ 1) ให้ดำาเนินการสมัครตามขั้นตอนเดียวกับผู้สมัคร 

ทั่วไปในประเทศไทยทุกประการ

ผู้สมัครต้องแจ้งท่ีอยู่ภายในประเทศไทยสำาหรับใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยในการรับเอกสารที่มหาวิทยาลัย 

จัดส่งให้โดยต้องมีญาติ หรือบุคคลอื่นดำาเนินการจัดส่งต่อให้กับผู้สมัครในประเทศที่พำานักอยู่ต่อไป เนื่องจาก
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มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดส่งให้กับผู้สมัครโดยตรงยังประเทศที่พำานักได้

4.2 วิธีการชำาระเงิน
1)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคิดค่าลงทะเบียนเรียนในการจัดการศึกษาให้กับผู้ที่พำานัก 

อยู่ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย เมืองไต้หวัน ซาอุดีอาระเบีย บรูไนดารุสซาลาม เมืองฮ่องกง และสหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส์ (ดูไบ) ในอัตราเหมาจ่ายตามจำานวนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ดังนี้

จำานวนชุดวิชาที่
ลงทะเบียนเรียน

อัตราค่าลงทะเบียนเรียนของ
ภาคการศึกษาที่สมัคร

อัตราค่าลงทะเบียนเรียนของ
ภาคการศึกษาต่อไป

ค่าลงทะเบียนเรียน 
สอบซ่อม/ครั้ง

1 ชุดวิชา 5,600 บาท 5,000 บาท

2 ชุดวิชา 6,600 บาท 6,000 บาท 1,500 บาท

3 ชุดวิชา 7,600 บาท 7,000 บาท

2)  ผู้สมัครท่ีพำานักอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจาก 7 ประเทศที่กล่าวแล้ว ให้ชำาระเงินในอัตราเดียวกัน 

กับผู้สมัครในประเทศไทย

4.3 การใช้บริการจัดสอบ
1)  นกัศกึษาในประเทศสงิคโปร ์มาเลเซยี เมอืงไต้หวนั ซาอดีุอาระเบยี บรไูนดารสุซาลาม เมอืงฮ่องกง และ 

สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์(ดูไบ) มหาวทิยาลยัจะจดัสอบให้ ณ สถานเอกอคัรราชทตู หรอืสถานกงสลุใหญ ่หรอืสำานักงาน

แรงงานที่เป็นศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ณ ประเทศนั้นๆ 

2)  สำาหรับนักศึกษาในประเทศอื่นนอกเหนือจาก 7 ประเทศข้างต้นที่ประสงค์จะเข้าสอบ ณ ประเทศ 

ที่พำานักอยู่ มหาวิทยาลัยจัดให้มีบริการจัดสอบภายในประเทศที่พำานักอยู่โดยไม่ต้องเดินทางกลับมายังประเทศไทย 

โดยจะจัดสอบให้ ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทยประจำาประเทศนั้นๆ ที่มีความพร้อมที่จะจัดสอบ 

ให้ได้ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอใช้บริการจัดสอบต้องดำาเนินการยื่นคำาร้องและโอนเงินค่าบริการจัดสอบ 

ก่อนกำาหนดการสอบ	45	วัน 

นักศึกษาพิมพ์แบบฟอร์มใบคำาร้องขอใช้บริการจัดสอบต่างประเทศได้จาก http://www.stou.ac.th 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าบริการจัดสอบต่างประเทศสำาหรับนักศึกษาที่พำานักอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือ 

จากข้อ 1) ในอัตราเหมาจ่าย 6,500 บาท ต่อครั้งของการสอบ (ไม่รวมกับค่าลงทะเบียนเรียน) โอนเงินค่าบริการ 

จัดสอบเข้าบัญชีออมทรัพย์	 ธนาคารกรุงเทพ	 จำากัด	 (มหาชน)	 สาขานนทบุรี	 เลขที่	 140-0-96697-2	 ชื่อบัญชี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 (นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินเอง) ส่งแบบฟอร์ม 

ใบคำาร้องและสำาเนาใบเสร็จรับเงินค่าขอใช้บริการจัดสอบที่ธนาคารออกให้ มายังฝ่ายจัดสอบ สำานักทะเบียน 

และวัดผล ทางโทรสารที่	 0	 2503	 2742	หรือทาง	 e-mail	 address:	 ev.reoffice@stou.ac.th	ภายในวันที่ชำาระเงิน 

หรือวันรุ่งขึ้น หากมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับสถานที่สอบ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นรายกรณีไป 

กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ โทร. 0 2503 2681 ฝ่ายจัดสอบ สำานัก

ทะเบียนและวัดผล
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5. แนวทางการเลือกสาขาวิชา

เมื่อผู้สนใจได้รับทราบรายละเอียดในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว สนใจ 

สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งการศึกษาจะประสบความสำาเร็จได้ตามความต้ังใจนั้น จะต้องศึกษาและ

พิจารณารายละเอียดแนวทางในการเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ดังต่อไปนี้

5.1 สำารวจความสนใจของตนเอง สำารวจบุคลิกภาพของตนเอง ตรวจสอบความสามารถทางการเรียน 

ศึกษาความรู้เก่ียวกับอาชีพ และวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของตนเองอย่างเป็นธรรมว่าตนเองเหมาะสมกับ 

การศึกษาในสาขาวิชาใด

5.2 ตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครและวุฒิการศึกษาของตนเองว่าจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาใดได้บ้าง

5.3 ศกึษาโครงสร้างหลกัสตูรของสาขาวชิาทีส่นใจ วา่จะตอ้งศึกษากีช่ดุวชิา ประเมนิเบือ้งตน้จากชือ่ชดุวชิา 

ว่ายากหรือง่าย สำาหรับความสามารถของตัวเรา

5.4 ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสาขาวิชาที่สนใจ ในประเด็นต่อไปนี้

 - สนใจสาขาวิชาใดมากกว่ากัน เพราะเหตุใด

 - สาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวข้องกับการทำางานหรือไม่

 - ความจำาเป็นในเรื่องระยะเวลาที่ศึกษา

 - ความยาก - ง่ายในการเรียนให้สำาเร็จการศึกษา

 - การประกอบอาชีพหลังจากสำาเร็จการศึกษา

5.5 ตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเองจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำาเร็จมากที่สุด

หากต้องการการปรึกษา	 โปรดติดต่อฝ่ายแนะแนวการศึกษา	 สำานักบริการการศึกษา	 โทร.	 0	 2504	 7631-7 

e-mail:	co.esoffice@stou.ac.th
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 2) สาขาวิชานิเทศศาสตร ์  รหัส  15 หน้า 52 - 69

 3) สาขาวิชาศึกษาศาสตร ์  รหัส  20 หน้า 70 - 89

 4) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ   รหัส  30 หน้า 90 - 176

 5) สาขาวิชานิติศาสตร ์  รหัส  40 หน้า 177 - 192

 6) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   รหัส  50 หน้า 193 - 229

 7) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์  รหัส  60 หน้า 230 - 242

 8) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร ์  รหัส  70 หน้า 243 - 254

 9) สาขาวิชารัฐศาสตร ์  รหัส  80 หน้า 255 - 271

 10) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ ์  รหัส  90 หน้า 272 - 335

 11) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  รหัส  96 หน้า 336 - 366
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1) สาขาวิชาศิลปศาสตร์  รหัส 10

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รับผิดชอบการเปิดสอนชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาในทุก

สาขาวิชา ท้ังน้ีเพื่อให้บัณฑิตทุกคนของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานที่จำาเป็นในการเข้าใจสังคมและ 

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สามารถดำารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ 

ต่อส่วนรวม รวมทั้งมีความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจและความเป็นอยู่

สาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1.		 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ เน้นการให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการ

สารสนเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรสารสนเทศและผู้สนใจท่ัวไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน

ในองค์การสารสนเทศประเภทต่างๆ เช่น ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์ข้อมูล หน่วยทะเบียน 

และสถิติ ตลอดจนหน่วยงานและสำานักงานทุกแห่งที่ใช้สารสนเทศประกอบการวินิจฉัยส่ังการทั้งในภาครัฐ 

และเอกชน ประกอบด้วย 2 วิชาเอก ดังนี้

  1.1 วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป  รหัส 10434

  1.2 วิชาเอกสารสนเทศสำานักงาน  รหัส 10444

2.		 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 แขนงวิชาภาษาอังกฤษ	 รหัส	 10614 เน้นการให้ความรู้ ความสามารถ  

เพิ่มมาตรฐานวิชาชีพและทักษะที่จำาเป็นในการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นภาษาสากล

ของโลก สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ พัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัยในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรมในวิชาชีพการใช้ภาษาอังกฤษ (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

3.		 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 แขนงวิชาไทยคดีศึกษา	 รหัส	 10224 เน้นการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ 

สงัคมและวฒันธรรมทุกแงมุ่มในลกัษณะสหวทิยาการสง่เสรมิและกระตุ้นให้มกีารคน้ควา้และวจิยัด้านไทยคดศีกึษา  

ตลอดจนผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์และวิจารณ์สังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างมีเหตุผล  

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

4.		 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ	 รหัส	 10111 เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจ 

ในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้และการประกอบอาชีพ 

  แบ่งเป็น 10 กลุ่มวิชาเฉพาะ ดังนี้

  (1)  กลุ่มวิชาเฉพาะครู รหัส A (6) กลุ่มวิชาเฉพาะการท่องเที่ยว รหัส 5

  (2)  กลุ่มวิชาเฉพาะกฎหมาย รหัส 1 (7) กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์ รหัส 6

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

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

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

5.		 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป	 รหัส	 10511 เน้นความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งสามารถ

เทียบโอนหน่วยกิตเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้
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6.		 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ	รหัส	 10431 เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใน 

การจัดการสารสนเทศและปฏิบัติงานด้านสารสนเทศในหน่วยงานและองค์การต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนในยุคสังคมปัจจุบัน (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

  แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้

  (1)  กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป รหัส 1

  (2)  กลุ่มวิชางานสารสนเทศสำานักงาน รหัส 2

7.		 หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร	รหัส	10731	(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคปลายเท่านั้น)

สาขาวิชาศิลปศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.  เพื่อให้ความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์แก่บุคลากรที่ประสงค์จะพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างกว้างขวาง 

ยิ่งขึ้น

2.  เพื่อผลิตบัณฑิตในแขนงวิชาที่ให้บริการและอำานวยประโยชน์แก่สังคมในด้านต่างๆ

3.  เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

4.  เพื่อบูรณาการวิชาการด้านต่างๆ และนำามาประยุกต์ให้เหมาะสมแก่บุคคลแต่ละอาชีพ

ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพในองค์การสารสนเทศประเภท

ต่างๆ เช่น ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์ข้อมูล และหน่วยทะเบียนและสถิติ เป็นนักวิชาการ 

ด้านวัฒนธรรม การประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน การวิจัยทางไทยคดีศึกษา และสามารถนำาความรู้และทักษะ

ด้านภาษาอังกฤษไปประยุกต์ในอาชีพครู อาจารย์ นักวิชาการ นักกฎหมาย นักธุรกิจ พนักงานโรงแรม มัคคุเทศก์  

เจ้าหน้าที่สำานักงาน ช่าง นักวิชาการเกษตร และอาชีพอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อีกทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

 1) วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป รหัส 10434

 2) วิชาเอกสารสนเทศสำานักงาน รหัส 10444
ชื่อปริญญา:		 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(สารสนเทศศาสตร์)

	 Bachelor	of	Arts	(Information	Science)

	 ศศ.บ.	(สารสนเทศศาสตร์)

	 B.A.	(Information	Science)

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
	 1)	วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป	รหัส	10434

	 2)	วิชาเอกสารสนเทศสำานักงาน	รหัส	10444	

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	17	-	22

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	40	-	41

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	46	-	47

ผู้สมัครต้องสำาเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง 

ดังนี ้ 

1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ 

 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด 

 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ 

2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ  

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำากว่า

	 25	ปีบริบูรณ ์นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ 

3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม 

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ  

4.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ  

6.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 

 เทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใด 

 ชั้นหนึ่งจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

สา
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ร์ 

(1
0)



ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559 17

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
1) วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป รหัส 10434

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
1. สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา   (12 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

   -	 บังคับ		3		ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -	 เลือก	1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 -	 และเลือก	1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

      -	 บังคับ		1		ชุดวิชา

      10202 การอ่านภาษาไทย

    	 -	 และเลือก	1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

      10172 การอ่านภาษาอังกฤษ  11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้ 

     เจ้าหน้าที่สำานักงาน  คอมพิวเตอร์  

วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป (10434)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

      -	 บังคับ		10		ชุดวิชา

   13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ  13412 แหล่งสารสนเทศทาง

 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

 13203 การวิจัยเบื้องต้นทาง 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ  และวิทยาศาสตร์

   สารสนเทศศาสตร์        13401 ประสบการณ์วิชาชีพ 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศ

       13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   สารสนเทศศาสตร์ (1)  เบื้องต้น       

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 13411 ทรัพยากรสารสนเทศ 13414 การจัดการทรัพยากร

   ลักษณะพิเศษ  สารสนเทศท้องถิ่น

 -	 และเลือกอีก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 13423  ระบบสารสนเทศสำานักงาน 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

     และการจัดการความรู้

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

2. สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

 
หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย	 และเหลือไม่เกิน	 3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  

   และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเน้ือหาวิชาที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร  

   รวมทั้งการฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต    
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รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

      10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

    		-	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

      10172 การอ่านภาษาอังกฤษ  11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้ 

     เจ้าหน้าที่สำานักงาน  คอมพิวเตอร์ 

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)

      -	 บังคับ		8		ชุดวิชา

   13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ  13401 ประสบการณ์วิชาชีพ

 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ     13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ  สารสนเทศศาสตร์ (1)

  13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ  13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 13411 ทรัพยากรสารสนเทศ 13412  แหล่งสารสนเทศทาง 13414 การจัดการทรัพยากร

   ลักษณะพิเศษ  สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์   สารสนเทศท้องถิ่น

     และวิทยาศาสตร์ 

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย	 และเหลือไม่เกิน	 3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  

   และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเน้ือหาวิชาที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร  

   รวมทั้งการฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  

วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป (10434)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

2) วิชาเอกสารสนเทศสำานักงาน รหัส 10444

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
1. สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

      -	 บังคับ		3		ชุดวิชา

      10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

      -	 บังคับ		1		ชุดวิชา

      10202  การอ่านภาษาไทย

     	-	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

  10172 การอ่านภาษาอังกฤษ  11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้ 

     เจ้าหน้าที่สำานักงาน  คอมพิวเตอร์ 
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

      -	 บังคับ		9		ชุดวิชา

  13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น    13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 13421  การจัดการงานสำานักงาน      

 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 13323 การจัดการการเงินและ     13422 พฤติกรรมองค์การและ        

 13203 การวิจัยเบื้องต้นทาง  การจัดการการดำาเนินงาน   การจัดการการตลาด

   สารสนเทศศาสตร์ 13401 ประสบการณ์วิชาชีพ 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

     สารสนเทศศาสตร์ (1)

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ

   การบริหาร  การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

 -	 และเลือก		2		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้	

 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ

     และการจัดการความรู้  งานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

2. สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง   

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1   ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาแกน 2   ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 8   ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

ง.   หมวดวิชาเลือกเสรี 1   ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  

   และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเน้ือหาวิชาที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร  

   รวมทั้งการฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

วิชาเอกสารสนเทศสำานักงาน (10444)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

      10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

   -	 บังคับ		1		ชุดวิชา

      10202 การอ่านภาษาไทย

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

      10172 การอ่านภาษาอังกฤษ  11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้ 

     เจ้าหน้าที่สำานักงาน  คอมพิวเตอร์   

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

   -	 บังคับ		5		ชุดวิชา

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น    13401 ประสบการณ์วิชาชีพ 13421 การจัดการงานสำานักงาน

     13323 การจัดการการเงินและ  สารสนเทศศาสตร์ (1) 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

   การจัดการการดำาเนินงาน

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ

   การบริหาร  การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

    -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 13422 พฤติกรรมองค์การและ

       การจัดการการตลาด

 -	 และเลือกอีก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

  13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ

     และการจัดการความรู้  งานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย	 และเหลือไม่เกิน	 3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  

   และนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเข้ม ด้วยการทบทวนเน้ือหาวิชาที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร  

   รวมทั้งการฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
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สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ(1) รหัส 10614
ชื่อปริญญา:	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ภาษาอังกฤษ)

	 Bachelor	of	Arts	(English)

	 ศศ.บ.	(ภาษาอังกฤษ)

	 B.A.	(English)

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ(1) รหัส 10614

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	24	-	26

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	42

ผู้สมัครต้องสำาเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี ้ 
1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 
 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด 
 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 
 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า 
	 25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใด 
 ชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
 รับรอง
 ผู้มีคุณสมบัติวุฒิการศึกษาดังกล่าวข้างต้น จำาเป็นต้องมีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีระบบการเรียนการสอนผ่าน 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต e–Learning และซีดีรอมเป็นส่วนใหญ่ และ
ต้องมีความรู้ภาษาไทย	อ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก 
 1. ต้องศึกษาชุดวิชาหลักการแปล และชุดวิชาทักษะการแปล 
  ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีกิจกรรมการแปลข้อความเป็นภาษาไทย 
  อย่างถูกต้อง สละสลวย 
 2. สื่อในการเรียนการสอน (Medium of Instruction) 
  ใช้ภาษาไทย

หมายเหตุ  (1) สำาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแขนงวิชาภาษาอังกฤษทุกคน	ต้องกรอก	 email	 address ของตนเองในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็น 

   นักศึกษา (มสธ.1) ข้อ	15 ด้วยตัวบรรจงและชัดเจน เพื่อใช้ในการติดต่อในการเรียนด้วยระบบ e-Learning  

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ (10614)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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แขนงวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 10614 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
1. สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 23 ชุดวิชา หรือ 138 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

     -	 บังคับ		3		ชุดวิชา 
     10103 ทักษะชีวิต 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10151 ไทยศึกษา

     -	 และเลือก		2		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

     10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10152 ไทยกับสังคมโลก  

 10131 สังคมมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

     10171  การใช้ภาษาอังกฤษ 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 14213  การอ่านภาษาอังกฤษ 1 (1) (2)

     เพื่อการสื่อสาร (1) (2) 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 (1) (2)

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

      -	 บังคับ		11		ชุดวิชา
     11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้าหน้าที่ 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (1) (2) 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 (1) (2)

   สำานักงาน 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 (1) (2) 14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ  

 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 14318 หลักการแปล (1) (2)   อย่างมีประสิทธิผล (1) (2)

   ด้วยตนเอง (1) (3)      14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ (4) 14423 ประสบการณ์วิชาชีพ   

 14215  ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 14320  การออกเสียงภาษาอังกฤษ (1) (2)  ภาษาอังกฤษ (5)

   เบื้องต้น (1) (2)

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติทางด้านภาษาและเก็บคะแนนทางระบบออนไลน์ นักศึกษาต้องรับผิดชอบในการเข้าลงทะเบียนเรียน 

	 		 ออนไลน์ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางเว็บไซต์ http://d4lp.stou.ac.th หรือ http://stouonline.stou.ac.th/elearning 

   และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา

  (2) นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา	14111	ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง	ก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้

  (3) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ในภาคการศึกษาที่สมัคร และ 

   ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา

  (4) นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา	14318	หลักการแปล	ก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ ได้

  (5) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย		และเหลือไม่เกิน		3		ชุดวิชา  ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 -	 และเลือก		2		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 11305  ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร

 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว    ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 11309  ทฤษฎีการสอนภาษา (1) 

 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11306  ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11312 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพ 

   พนักงานโรงแรม  บุคลากรสาธารณสุข   ในประชาคมอาเซียน

    11307  ภาษาอังกฤษสำาหรับช่าง 41401  ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

2. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า 

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)  

ข. หมวดวิชาแกน  4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเฉพาะ  13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 19 ชุดวิชา หรือ 114 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

  10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 (2) (3)

     เพื่อการสื่อสาร (2) (3) 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 (2) (3)

หมายเหตุ	 	(1) ยังไม่เปิดสอน

  (2) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติทางด้านภาษาและเก็บคะแนนทางระบบออนไลน์ นักศึกษาต้องรับผิดชอบในการเข้าลงทะเบียนเรียน 

	 		 ออนไลน์ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางเว็บไซต์ http://d4lp.stou.ac.th หรือ http://stouonline.stou.ac.th/elearning 

   และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา

  (3) นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา	14111	ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง	ก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ (10614)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

  -	 บังคับ		11		ชุดวิชา

  11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (1) (2) 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 (1) (2)

   เจ้าหน้าที่สำานักงาน     14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 (1) (2) 14422 การนำาเสนองานเป็นภาษา

 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 14318 หลักการแปล (1) (2)  อังกฤษอย่างมีประสิทธิผล (1) (2) 

   ด้วยตนเอง (1) (3)  14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ (4) 14423 ประสบการณ์วิชาชีพ  

 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ     14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ (1) (2)  ภาษาอังกฤษ (5)

   เบื้องต้น (1) (2) 

 -	และเลือก		2		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ  11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร

 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา (6)

 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11306 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 11312 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพ 

   พนักงานโรงแรม  บุคลากรสาธารณสุข    ในประชาคมอาเซียน

    11307 ภาษาอังกฤษสำาหรับช่าง  41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

 

หมายเหตุ  (1) เป็นชดุวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบัติทางดา้นภาษาและเกบ็คะแนนทางระบบออนไลน์  นกัศกึษาตอ้งรบัผดิชอบในการเขา้ลงทะเบยีนเรยีน 

	 		 ออนไลน์ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางเว็บไซต์ http://d4lp.stou.ac.th หรือ http://stouonline.stou.ac.th/elearning 

   และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา  

                (2) นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา	14111	ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง	ก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้

              (3) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ในภาคการศึกษาที่สมัคร และ 

	 		 ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา

  (4) นักศึกษาต้องเรียนชุดวิชา	14318	หลักการแปล	ก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ ได้

  (5) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย	และเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

         (6) ยังไม่เปิดสอน
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สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัส 10224
ชื่อปริญญา:	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ไทยคดีศึกษา)

	 Bachelor	of	Arts	(Thai	Studies)

	 ศศ.บ.	(ไทยคดีศึกษา)

	 B.A.	(Thai	Studies)

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัส 10224

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	28	-	29

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	43

ผู้สมัครต้องสำาเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้  

1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ 

 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด 

 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ  

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า

	 25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร	หรือ

3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม 

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง	หรือ

4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง	หรือ

5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง	หรือ 

6. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใด 

 ชั้นหนึ่งจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

         

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา (10224)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัส 10224 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
1. สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ			3			ชุดวิชา

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152 ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10201 ประวัติศาสตร์ไทย 10202 การอ่านภาษาไทย 10203 พฤติกรรมมนุษย์

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		10		ชุดวิชา
 11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย 12304 ความเช่ือและศาสนาในสังคมไทย 12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 11112 วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย 12305 ศิลปะกับสังคมไทย  ของไทย

 12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย 12306 วรรณคดีไทย 12407 แนวคิดไทย

 12302 เศรษฐกิจไทย   12409  ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา (1)

 -		และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 12303 สังคมไทย 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย	และเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1  ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

2. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10201 ประวัติศาสตร์ไทย

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		8		ชุดวิชา

 11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว

 12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย 12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา (1)

 12302 เศรษฐกิจไทย  ของไทย

 12304 ความเช่ือและศาสนาในสังคมไทย

 -	 และเลือก		2		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 11112 วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย 12306 วรรณคดีไทย 12407 แนวคิดไทย 

 12303 สังคมไทย 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย	และเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา (10224)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111 แบ่งเป็น 10 กลุ่มวิชาเฉพาะ

ชื่อประกาศนียบัตร:

กลุ่มวิชาเฉพาะ ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อย่อ

	 1) ครู	รหัส	A ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ครู)
Certificate in English for Specific Careers (Teaching)
ป.ออ. (ครู) / Cert. in ESC (Teaching)

	 2) กฎหมาย	รหัส	1 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย)
Certificate in English for Specific Careers (Law)
ป.ออ. (กฎหมาย) / Cert. in ESC (Law)

	 3) ธุรกิจ	รหัส	2 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ธุรกิจ)
Certificate in English for Specific Careers (Business)
ป.ออ. (ธุรกิจ) / Cert. in ESC (Business)

	 4) การโรงแรม	รหัส	3 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การโรงแรม)
Certificate in English for Specific Careers (Hotel Work)
ป.ออ. (การโรงแรม) / Cert. in ESC (Hotel Work)

	 5) งานสำานักงาน	รหัส	4 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (งานสำานักงาน)
Certificate in English for Specific Careers (Office Work)
ป.ออ. (งานสำานักงาน) / Cert. in ESC (Office Work)

	 6) การท่องเที่ยว	รหัส	5 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การท่องเที่ยว)
Certificate in English for Specific Careers (Tourism)
ป.ออ. (การท่องเที่ยว) / Cert. in ESC (Tourism)

	 7) คอมพิวเตอร์	รหัส	6 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
Certificate in English for Specific Careers (Computer)
ป.ออ. (คอมพิวเตอร์) / Cert. in ESC (Computer)

	 8) การสาธารณสุข	รหัส	7 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การสาธารณสุข)
Certificate in English for Specific Careers (Public Health)
ป.ออ. (การสาธารณสุข) / Cert. in ESC (Public Health)

	 9) ช่าง	รหัส	8 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ช่าง)
Certificate in English for Specific Careers (Technicians)
ป.ออ. (ช่าง) / Cert. in ESC (Technicians)

	 10) การเกษตร	รหัส	9 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การเกษตร)
Certificate in English for Specific Careers (Agriculture)
ป.ออ. (การเกษตร) / Cert. in ESC (Agriculture)
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คุณสมบัติการสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (1)

รหัส	10111

  เปิดสอน 10 กลุ่มวิชาเฉพาะ ดังนี้

   1) กลุ่มวิชาเฉพาะครู	รหัส	A

   2) กลุ่มวิชาเฉพาะกฎหมาย	รหัส	1

   3) กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจ	รหัส	2

   4) กลุ่มวิชาเฉพาะการโรงแรม	รหัส	3

   5) กลุ่มวิชาเฉพาะงานสำานักงาน	รหัส	4

   6) กลุ่มวิชาเฉพาะการท่องเที่ยว	รหัส	5

   7) กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์	รหัส	6

   8) กลุ่มวิชาเฉพาะการสาธารณสุข	รหัส	7

   9) กลุ่มวิชาเฉพาะช่าง	รหัส	8

   10) กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร	รหัส	9

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	32	-	33

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	43

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	48	-	50

ผู้สมัครต้องสำาเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้  

1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า 

	 25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการ 

 อบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัย 

 รับรอง หรือ

4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

5. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญา 

 ชั้นใดชั้นหนึ่งจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย 

 รับรอง   

 

หมายเหต ุ  (1) ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ ต้องกรอกกลุ่มวิชาและรหัสกลุ่มวิชาที่ต้องการ 

	 		 ศึกษาลงในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา	(มสธ.1)	ข้อ	18.3	ด้วย มิฉะนั้นการสมัครของท่านอาจไม่สมบูรณ์

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพ
าะอาชีพ

 (10111)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (1) รหัส 10111
เปิดสอน 10 กลุ่มวิชาเฉพาะ
	 1)	 ครู	รหัส	A

	 2)	 กฎหมาย	รหัส	1	

	 3)	 ธุรกิจ	รหัส	2

	 4)	 การโรงแรม	รหัส	3

	 5)	 งานสำานักงาน	รหัส	4	

	 6)	 การท่องเที่ยว	รหัส	5	

	 7)	 คอมพิวเตอร์	รหัส	6

	 8)	 การสาธารณสุข	รหัส	7

	 9)	 ช่าง	รหัส	8

	 10)	 การเกษตร	รหัส	9

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา หรือ 30 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 -		บังคับ		3		ชุดวิชา

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ  10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ

 -		และเลือก	1	ชุดวิชา	แยกตามกลุ่มวิชาเฉพาะ	ดังนี้

 1) กลุ่มวิชาเฉพาะครู (รหัส A) ให้ศึกษา

  11311 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู

 2) กลุ่มวิชาเฉพาะกฎหมาย (รหัส 1) ให้ศึกษา

  41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย

 3) กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจ (รหัส 2) ให้ศึกษา

  11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

  
หมายเหต ุ  (1) ชุดวิชาภาษาอังกฤษทุกชุดวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ เป็นชุดวิชาในระดับปริญญาตรี  

   ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
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 4) กลุ่มวิชาเฉพาะการโรงแรม (รหัส 3) ให้ศึกษา

  11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงานโรงแรม

 5) กลุ่มวิชาเฉพาะงานสำานักงาน (รหัส 4) ให้ศึกษา

  11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้าหน้าที่สำานักงาน

 6) กลุ่มวิชาเฉพาะการท่องเที่ยว (รหัส 5) ให้ศึกษา

  11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

 7) กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์ (รหัส 6) ให้ศึกษา

  11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

 8) กลุ่มวิชาเฉพาะการสาธารณสุข (รหัส 7) ให้ศึกษา

  11306 ภาษาอังกฤษสำาหรับบุคลากรสาธารณสุข

 9) กลุ่มวิชาเฉพาะช่าง (รหัส 8) ให้ศึกษา

  11307 ภาษาอังกฤษสำาหรับช่าง

 10) กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร (รหัส 9) ให้ศึกษา

  11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพ
าะอาชีพ

 (10111)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป  รหัส 10511
ชื่อประกาศนียบัตร:	 	 ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป

	 	 	 Certificate	in	General	Education

	 	 	 ป.	วิชาศึกษาทั่วไป

	 	 	 Cert.	in	General	Education

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 10511

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	35

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	44

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	51

ผู้สมัครต้องสำาเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี ้

1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า

	 25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
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ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 10511

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาบังคับ 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาเลือก 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ชุดวิชา หรือ 36 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาบังคับ 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเลือก 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 -		เลือก		4		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 10121 อารยธรรมมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป (10511)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ (1) รหัส 10431

 1) กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป รหัส 1

 2) กลุ่มวิชางานสารสนเทศสำานักงาน รหัส 2
ชื่อประกาศนียบัตร:		 	 ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ	 	

	 	 	 Certificate	in	Information	Work

	 	 	 ป.ส.

	 	 	 Cert.	in	Inf.	Wk.

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ (1)

รหัส	10431

 แบ่งออกเป็น	

	 1)	กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป	รหัส	1

	 2)	กลุ่มวิชางานสารสนเทศสำานักงาน	รหัส	2

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	37

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	44	-	45

ผู้สมัครต้องสำาเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 

1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ 

 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด 

 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า 

	 25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม 

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

5. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งจาก 

 สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

 

หมายเหตุ	  (1) ผูส้มคัรเขา้ศกึษาหลกัสูตรประกาศนยีบตัรวชิางานสารสนเทศ ต้องกรอกกลุ่มวิชาและรหัสกลุ่มวิชาที่ต้องการศึกษาลงในใบสมัคร 

	 		 และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา	(มสธ.1)	ข้อ	18.3	ด้วย มิฉะนั้นการสมัครของท่านอาจไม่สมบูรณ์
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ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ รหัส 10431

1) กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป รหัส 1 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาบังคับ 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเลือก  2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา หรือ 30 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาบังคับ 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ 13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

ข. หมวดวิชาเลือก 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

  -	 เลือก		2		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

  13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

  13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ 13414 การจัดการทรัพยากร

 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ  มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์   สารสนเทศท้องถิ่น

2) กลุ่มวิชางานสารสนเทศสำานักงาน รหัส 2 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาบังคับ 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาเลือก 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา หรือ 30 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาบังคับ 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

  13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 13421 การจัดการงานสำานักงาน

ข. หมวดวิชาเลือก 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

  -	 เลือก		2		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้
 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

 13323 การจัดการการเงินและ 13422 พฤติกรรมองค์การและ

   การจัดการการดำาเนินงาน  การจัดการการตลาด

ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ (10431)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รหัส 10713
ชื่อประกาศนียบัตร:	 	 ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร	

	 	 	 Certificate	in	Chinese	for	Communication

	 	 	 ป.	จส.

	 	 	 Cert.	in	CC

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคปลายเท่านั้น)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

รหัส 10713

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	39

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	51

ผู้สมัครต้องสำาเร็จวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง  ดังนี้

1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า	

	 25	ปีบริบูรณ์	นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

 เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

5. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรี 

 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า จากสถาบันการศึกษา

 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รหัส 10713  

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคปลายเท่านั้น)

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  5  ชุดวิชา  หรือ  30  หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร

หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

 11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ 11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม 

              การบริการ 

  

ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพ
ื่อการสื่อสาร (10713)

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 
ทุกหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  

1. วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป รหัส 10434

1) สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151  ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1,000

1,100

1,100

1,100

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

 

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

2) สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151  ไทยศึกษา

13201  สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (1)

1,100

1,200

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

  (2) ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่แต่ละสาขาวิชาเปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี	ยกเว้นชุดวิชาที่ 

   สาขาวิชาท่ีศึกษาไมอ่นญุาตให้เลือกเปน็ชดุวิชาเลอืกเสรีได ้ดรูายละเอียดชดุวชิาทีไ่มอ่นญุาตใหเ้ลอืกเปน็ชดุวชิาเลอืกเสรีจากเวบ็ไซต ์ 

   http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

   ทั้งนี้นักศึกษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ให้มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน	 เนื่องจาก 

	 		 มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า	1	ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

2. วิชาเอกสารสนเทศสำานักงาน รหัส 10444

1) สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151  ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1,000

1,100

1,100

1,100

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

 

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

2) สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151  ไทยศึกษา

13201  สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์ และการจัดการเพ่ือสร้างสมรรถนะ

1,100

1,200

1,000

1,000

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

 

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 10614

1) สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

10121 อารยธรรมมนุษย์

10131  สังคมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10152 ไทยกับสังคมโลก

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,000

1,100

1,000

1,200

1,100

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า  

 

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

2) สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151  ไทยศึกษา

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (2)

1,100

1,300

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

  (2) ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่แต่ละสาขาวิชาเปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี	ยกเว้นชุดวิชาที่ 

   สาขาวิชาท่ีศึกษาไมอ่นญุาตให้เลือกเปน็ชดุวิชาเลอืกเสรีได ้ดรูายละเอียดชดุวชิาทีไ่มอ่นญุาตใหเ้ลอืกเปน็ชดุวชิาเลอืกเสรีจากเวบ็ไซต ์ 

   http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

   ทั้งนี้นักศึกษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ให้มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน	 เนื่องจาก 

	 		 มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า	1	ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัส 10224

1) สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151  ไทยศึกษา

10201 ประวัติศาสตร์ไทย

1,000

1,100

1,200

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

2) สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151  ไทยศึกษา

10201 ประวัติศาสตร์ไทย

11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย

1,100

1,200

1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111 ทุกกลุ่มวิชาเฉพาะ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10172 การอ่านภาษาอังกฤษ

1,100

1,000

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า 

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 10511

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10152 ไทยกับสังคมโลก

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,100

1,100

1,000

1,100

1,000

1,200

1,100

1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

หลักสูตรประกาศนียบัตร 

ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ รหัส 10431

1) กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป รหัส 1

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ

และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ

13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

 มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น

1,200

1,200

1,100 

1,200

1,200

1,000

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

 

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก
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หลักสูตรประกาศนียบัตร 

ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ รหัส 10431

2) กลุ่มวิชางานสารสนเทศสำานักงาน รหัส 2

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

13421 การจัดการงานสำานักงาน

และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดำาเนินงาน

13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

1,200

1,000

1,200 

1,200

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

 

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 
ทุกหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  

1. วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป รหัส 10434

1) สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10103 ทักษะชีวิต

10202 การอ่านภาษาไทย

และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 

11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้าหน้าที่สำานักงาน

11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

1,100

1,100

1,000 

1,100

1,100

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

 

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า 

2) สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ

13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 

11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้าหน้าที่สำานักงาน

11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 

1,100

1,100

1,000 

1,100

1,100

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

 

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า 

 

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 389 - 407 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 421 - 428 

   เป็นหลัก
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  

2. วิชาเอกสารสนเทศสำานักงาน รหัส 10444

1) สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10103 ทักษะชีวิต

10202 การอ่านภาษาไทย

และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 

11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้าหน้าที่สำานักงาน

11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์   

1,100

1,100

1,000

1,100

1,100

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

 

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า 

2)  สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ

13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด

และเลือกอีก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 

11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้าหน้าที่สำานักงาน

11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 

1,100

1,100

1,100

1,100

1,000

1,100

1,100

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

 

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

 

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า 

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 389 - 407 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 421 - 428 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111

1) กลุ่มวิชาเฉพาะครู รหัส A

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

10173 การเขียนภาษาอังกฤษ

11311 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู 

1,300

1,200

1,200

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า 

2) กลุ่มวิชาเฉพาะกฎหมาย รหัส 1 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

10173 การเขียนภาษาอังกฤษ

41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย

1,300

1,200

1,000

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560 บ่าย

3) กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจ รหัส 2 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

10173 การเขียนภาษาอังกฤษ 

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 

1,300

1,200

1,300 

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า 

4) กลุ่มวิชาเฉพาะการโรงแรม รหัส 3 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

10173 การเขียนภาษาอังกฤษ 

11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงานโรงแรม

1,300

1,200

1,700 

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า 

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 389 - 407 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 421 - 428 

   เป็นหลัก
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ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111 (ต่อ)

5)  กลุ่มวิชาเฉพาะงานสำานักงาน รหัส 4 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

10173 การเขียนภาษาอังกฤษ 

11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้าหน้าที่สำานักงาน

1,300

1,200 

1,100

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า 

6)  กลุ่มวิชาเฉพาะการท่องเที่ยว รหัส 5 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

10173 การเขียนภาษาอังกฤษ 

11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

1,300

1,200 

1,100

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

7)  กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์ รหัส 6 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

10173 การเขียนภาษาอังกฤษ 

11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

1,300

1,200 

1,100

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า 

8)  กลุ่มวิชาเฉพาะการสาธารณสุข รหัส 7 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

10173 การเขียนภาษาอังกฤษ 

11306 ภาษาอังกฤษสำาหรับบุคลากรสาธารณสุข

1,300

1,200 

1,100

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 389 - 407 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 421 - 428 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111 (ต่อ)

9)  กลุ่มวิชาเฉพาะช่าง รหัส 8 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

10173 การเขียนภาษาอังกฤษ 

11307 ภาษาอังกฤษสำาหรับช่าง

1,300

1,200 

1,100

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

10)  กลุ่มวิชาเฉพาะการเกษตร รหัส 9 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

10173 การเขียนภาษาอังกฤษ 

11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร

1,300

1,200 

1,100

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 389 - 407 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 421 - 428 

   เป็นหลัก
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หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 10511

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

เลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต

10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10121  อารยธรรมมนุษย์

10131  สังคมมนุษย์

10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10152  ไทยกับสังคมโลก

10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (2)

1,100

1,100

1,000

1,100

1,000

1,200

1,000

1,100

 

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560 บ่าย

หลักสูตรประกาศนียบัตร 

ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รหัส 10713

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1,500 เสาร์  29 ก.ค. 2560 บ่าย

 

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 389 - 407 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 421 - 428 

   เป็นหลัก

  (2) ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่แต่ละสาขาวิชาเปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี	ยกเว้นชุดวิชาที่ 

   สาขาวิชาท่ีศึกษาไมอ่นญุาตให้เลือกเป็นชุดวชิาเลอืกเสรีได ้ดรูายละเอียดชดุวชิาทีไ่มอ่นญุาตใหเ้ลอืกเปน็ชดุวชิาเลอืกเสรีจากเวบ็ไซต ์ 

   http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

   ทั้งนี้นักศึกษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ให้มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน	 เนื่องจาก 

	 		 มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า	1	ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)
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2) สาขาวิชานิเทศศาสตร์  รหัส 15

สาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตร เน้นวิชาวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณา และ 

การประชาสัมพันธ์ ตามพื้นฐานและความสนใจของผู้ศึกษา 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1.		 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	รหัส	15114 

  แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา

  1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1

  2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2

  3) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3

  4) กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4

  5) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5

  6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6

2.		 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์	รหัส	15111	(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น) 

  แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา

  1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1

  2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2

  3) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3

  4) กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4

  5) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5

  6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6

3.		 หลักสูตรประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน	รหัส	15221	(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น) 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกล

1.  ให้มีความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และความรู้พื้นฐานที่จำาเป็นในงานนิเทศศาสตร์  

สามารถนำาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  ให้สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะ เพื่อทำาหน้าที่นักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ของสังคมได้

3.  ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสำานึกสาธารณะ เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม

4.  ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร์ มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและต่อสังคม

ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สามารถประกอบวิชาชีพด้านการส่ือสารมวลชน  

ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น นักข่าวหรือนักหนังสือพิมพ์  

นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ผู้สร้างและกำากับภาพยนตร์ 

ครูอาจารย์ เป็นต้น ตลอดรวมถึงสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพด้านอื่นๆ เช่น นักธุรกิจ  

นักบริหาร นักพัฒนา นักกฎหมาย พนักงานปกครอง นักการเมือง ทหาร ตำารวจ พัฒนากร และสามารถศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต (1) รหัส 15114
ชื่อปริญญา:		 นิเทศศาสตรบัณฑิต

	 Bachelor	of	Communication	Arts

	 นศ.บ.

	 B.Com.Arts

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15

 นิเทศศาสตรบัณฑิต (1) รหัส 15114
  แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา

  1)  กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง	รหัส	1

  2)  กลุ่มวิชาโทรทัศน์	รหัส	2

  3)  กลุ่มวิชาภาพยนตร์	รหัส	3

  4)  กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์	รหัส	4

  5)  กลุ่มวิชาการโฆษณา	รหัส	5

  6)  กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์	รหัส	6

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	54	-	59

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	65

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	68	-	69

ผู้สมัครต้องสำาเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้

1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า

		 25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 

 ทุกสาขาวิชา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 ทุกสาขาวิชา หรือ

6. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใด

 ชั้นหนึ่งจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

หมายเหตุ	  (1) ผู้สมัครหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ต้องกรอกกลุ่มวิชาและรหัสกลุ่มวิชาที่ต้องการศึกษาลงในใบสมัครและขึ้นทะเบียน 

	 		 เป็นนักศึกษา	(มสธ.1)	ข้อ	18.3	ด้วย มิฉะนั้นการสมัครของท่านอาจไม่สมบูรณ์

นิเทศศาสตรบัณ
ฑ

ิต (15114)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)
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นิเทศศาสตรบัณฑิต รหัส 15114

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
1. สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา หรือ 132 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 - บังคับ  3  ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

 - เลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต 10131 สังคมมนุษย์

 - และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 15205 หลักการโฆษณาและ 15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร 15307 กฎหมายและจริยธรรม

   การประชาสัมพันธ์ 15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และ  ด้านนิเทศศาสตร์  

 15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร  เทคโนโลยีสำาหรับนักนิเทศศาสตร ์ 15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร

   สื่อมวลชน   15337 การสื่อสารกับการพัฒนา
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 - บังคับ  1  ชุดวิชา

 16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (1)

 -	 และเลือก		1	กลุ่มวิชา	จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
 1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1

 16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง   16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง 16446 การผลิตรายการวิทยุ  

 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับ 16445 การจัดและการผลิตรายการ  กระจายเสียงขั้นสูง (2)

   วิทยุกระจายเสียง (2)  วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

  2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2

 16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 16421 การบริหารงานโทรทัศน์ 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง (2) 

 16419 การจัดรายการโทรทัศน์ 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น (2) 

 3) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3

 16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง (2) 16452 การผลิตภาพยนตร์

 16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ 16424 การบริหารงานภาพยนตร์  เบื้องต้น (2)

   ภาพยนตร์เบื้องต้น

 4) กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4

 16338 การข่าวเบื้องต้น 16440  การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์ (2) 16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์

 16339 การข่าวขั้นสูงและ 16441  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (2)

   การบรรณาธิกร

 5) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5

 16353 การสื่อสารการตลาด 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา (2) 16455 การรณรงค์และผลิตงาน

 16354 สื่อโฆษณา 16427 การบริหารงานโฆษณา  โฆษณา (2)

 6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6

 16353 การสื่อสารการตลาด 16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 16458 การสร้างสรรค์และ  

 16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (2) ผลิตงานประชาสัมพันธ์ (2)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย	และเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

  (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

นิเทศศาสตรบัณ
ฑ

ิต (15114)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)  
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2.  สำาเร็จการศึกษา ปวท. ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส. ทุกสาขาวิชา

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 - บังคับ  2  ชุดวิชา

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 - และเลือก  1  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 15205 หลักการโฆษณาและ 15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และ 15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

   การประชาสัมพันธ์  เทคโนโลยีสำาหรับนักนิเทศศาสตร์ 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร 

 15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา

 15231 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับส่ือมวลชน 15307 กฎหมายและจริยธรรม 

 15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร  ด้านนิเทศศาสตร์ 

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 - บังคับ  1  ชุดวิชา

 16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (1)

 - และเลือก  1  กลุ่มวิชา จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

 1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1

 16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 16418  การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง 16446 การผลิตรายการวิทยุ

 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับ 16445 การจัดและการผลิตรายการ  กระจายเสียงขั้นสูง (2)

   วิทยุกระจายเสียง (2)  วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

 2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2

 16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 16421 การบริหารงานโทรทัศน์ 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ข้ันสูง (2)

 16419 การจัดรายการโทรทัศน์ 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์

     เบื้องต้น (2)

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย	และเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

       (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 
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 3)  กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3

 16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง (1) 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น (1)

 16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ 16424 การบริหารงานภาพยนตร์

   ภาพยนตร์เบื้องต้น

 4) กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4

 16338 การข่าวเบื้องต้น 16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์ (1) 16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์

 16339 การข่าวข้ันสูงและการบรรณาธิกร 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (1)

 5) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5

 16353 การสื่อสารการตลาด 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา (1) 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา (1)

 16354 สื่อโฆษณา 16427 การบริหารงานโฆษณา

 6)  กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6

 16353 การสื่อสารการตลาด 16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 16458 การสร้างสรรค์และผลิต

 16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 16457 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ (1)  งานประชาสัมพันธ์ (1)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

3.  สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาแกน 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี) 

 

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

นิเทศศาสตรบัณ
ฑ

ิต (15114)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)  
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รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 15205 หลักการโฆษณาและ 15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และ 15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

   การประชาสัมพันธ์  เทคโนโลยีสำาหรับนักนิเทศศาสตร์ 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร 

 15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา

 15231 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับส่ือมวลชน 15307 กฎหมายและจริยธรรม

 15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร  ด้านนิเทศศาสตร์ 

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 - บังคับ  1  ชุดวิชา

 16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (1)

 - และเลือก  1  กลุ่มวิชา จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

 1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1

 16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 16418  การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง 16446 การผลิตรายการวิทยุ

 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับ 16445 การจัดและการผลิตรายการ  กระจายเสียงขั้นสูง (2)

   วิทยุกระจายเสียง (2)  วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

 2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2

 16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 16421 การบริหารงานโทรทัศน์ 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ข้ันสูง (2)

 16419 การจัดรายการโทรทัศน์ 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น (2)

 3)  กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3

 16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง (2) 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น (2)

 16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ 16424 การบริหารงานภาพยนตร์

   ภาพยนตร์เบื้องต้น

 4) กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4

 16338 การข่าวเบื้องต้น 16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์ (2) 16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์

 16339 การข่าวข้ันสูงและการบรรณาธิกร 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (2)

 5) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5

 16353 การสื่อสารการตลาด 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา (2) 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา (2)

 16354 สื่อโฆษณา 16427 การบริหารงานโฆษณา

 6)  กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6

 16353 การสื่อสารการตลาด 16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 16458 การสร้างสรรค์และผลิต

 16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 16457 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ (2)  งานประชาสัมพันธ์ (2)

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย	และเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

       (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

นิเทศศาสตรบัณ
ฑ

ิต (15114)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)  
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ รหัส 15111
ชื่อประกาศนียบัตร:

กลุ่มวิชา ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อย่อ

1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง	รหัส	1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียง)
Certificate in Communication Arts (Radio)
ป.นศ. (วิทยุกระจายเสียง)
Cert. in Comm. Arts (Radio)

2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์	รหัส	2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (โทรทัศน์)
Certificate in Communication Arts (Television)
ป.นศ. (โทรทัศน์)
Cert. in Comm. Arts (Television)

3) กลุ่มวิชาภาพยนตร์	รหัส	3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์)
Certificate in Communication Arts (Film)
ป.นศ. (ภาพยนตร์)
Cert. in Comm. Arts (Film)

4) กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์	รหัส	4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (สื่อสิ่งพิมพ์)
Certificate in Communication Arts (Print Media)
ป.นศ. (สื่อสิ่งพิมพ์)
Cert. in Comm. Arts (Print Media)

5) กลุ่มวิชาการโฆษณา	รหัส	5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)
Certificate in Communication Arts (Advertising)
ป.นศ. (การโฆษณา)
Cert. in Comm. Arts (Advertising)

6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์	รหัส	6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
Certificate in Communication Arts (Public Relations)
ป.นศ. (การประชาสัมพันธ์)
Cert. in Comm. Arts (Public Relations)
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คุณสมบัติการสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (1) รหัส 15111

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (1)

รหัส 15111
  แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา

  1)  กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง	รหัส	1

  2)  กลุ่มวิชาโทรทัศน์	รหัส	2

  3)  กลุ่มวิชาภาพยนตร์	รหัส	3

  4)  กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์	รหัส	4

  5)  กลุ่มวิชาการโฆษณา	รหัส	5

  6)  กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์	รหัส	6

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	62

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	66	-	67

ผู้สมัครต้องสำาเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้

1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า

		 25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

5. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

 จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

หมายเหต ุ  (1) ผู้สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ต้องกรอกกลุ่มวิชาและรหัสกลุ่มวิชาที่ต้องการศึกษาลงในใบสมัคร 

	 		 และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา	(มสธ.1)	ข้อ	18.3	ด้วย มิฉะนั้นการสมัครของท่านอาจไม่สมบูรณ์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นิเทศศาสตร์ (15111)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)  
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ รหัส 15111 (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา หรือ 30 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา ( 30 หน่วยกิต)

 1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1

 16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง 16446 การผลิตรายการวิทยุ

 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับ 16445 การจัดและการผลิตรายการ  กระจายเสียงขั้นสูง (1)

   วิทยุกระจายเสียง (1)  วิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

 2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2

 16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 16421 การบริหารงานโทรทัศน์ 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ข้ันสูง (1)

 16419 การจัดรายการโทรทัศน์ 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น (1)

 3) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3

 16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง (1) 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น (1)

 16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ 16424 การบริหารงานภาพยนตร์

   ภาพยนตร์เบื้องต้น

 4) กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4

 16338 การข่าวเบื้องต้น 16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์ (1) 16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์

 16339 การข่าวข้ันสูงและการบรรณาธิกร 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (1)

 5) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5

 16353 การสื่อสารการตลาด 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา (1) 16455  การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา (1)

 16354 สื่อโฆษณา 16427 การบริหารงานโฆษณา

 6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6

 16353 การสื่อสารการตลาด 16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 16458 การสร้างสรรค์และผลิต

 16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (1) งานประชาสัมพันธ์ (1)

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน รหัส 15221
ชื่อประกาศนียบัตร:		 ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน
	 	 Certificate	in	Communication	for	Community

	 	 ป.	การสื่อสารชุมชน

	 	 Cert.	in	Communication	for	Community

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15

ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน

รหัส 15221
  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	64

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	67

ผู้สมัครต้องสำาเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้

1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า

		 25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 ทุกสาขาวิชา หรือ

6. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือ 

 เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน (15221)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)  
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ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน รหัส 15221

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา หรือ 30 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน 16361 การบริหารจัดการและ 16463 การวางแผน การออกแบบ

 16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัย  กลยุทธ์การสื่อสารชุมชน  และการผลิตสื่อชุมชน(1)

   และพัฒนา(1) 16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 
ทุกหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตรบัณฑิต รหัส 15114 ทุกกลุ่มวิชา

1) สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวท. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1,000

1,100

1,100

1,100

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

 

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

2) สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

15205 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 บ่าย

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)  
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หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ รหัส 15111

1) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รหัส 1

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง

16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

4,600

1,400

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

2) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ รหัส 2

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์

16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

1,100

5,400

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

3) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ รหัส 3

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์

16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

1,400

5,900

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

4) กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 4

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

16338 การข่าวเบื้องต้น

16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์

1,100

4,300

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ รหัส 15111 (ต่อ)

5) กลุ่มวิชาการโฆษณา รหัส 5

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

16353 การสื่อสารการตลาด

16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา

1,000

3,400

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัส 6

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

16353 การสื่อสารการตลาด

16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

1,000

3,600

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน รหัส 15221

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน

16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 

16361 การบริหารจัดการและกลยุท์การสื่อสารชุมชน

1,000

1,000

1,000

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)  
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 
ทุกหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตรบัณฑิต รหัส 15114 ทุกกลุ่มวิชา

1) สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10121 อารยธรรมมนุษย์

15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร

และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต

10131 สังคมมนุษย์

1,000

1,300

1,100

1,100

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 บ่าย

 

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 เช้า

2) สำาเร็จการศึกษา ปวท. หรือ ปวส. ทุกสาขาวิชา

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1,000

1,100

1,100

1,000

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

 

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก
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3) สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151  ไทยศึกษา

15231  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน

15232  ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร

1,100

1,200

1,300

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

 

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)  
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3) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  รหัส 20

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์จัดบริการการศึกษาแก่บุคลากรผู้ทำาหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ หรือ 
ให้บริการการศึกษา ให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ด้วยวิทยฐานะ ความรู้ในวิชาการ ความคิดในการสร้างสรรค์ และ
คุณธรรมในวิชาชีพอันสามารถยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม และสามารถดำาเนินการสอน 
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและสถานการณ์ทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ดังนี้
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	ประกอบด้วย	4	วิชาเอก

1.		 วิชาเอกการแนะแนว	รหัส	 20524 เน้นการพัฒนาบุคลากรที่ทำาหน้าที่การแนะแนว การให้การปรึกษา 
การสอน อบรม การฝึกการเผยแพร่ความรู้ หรือทำาหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการการศึกษา หรือการพัฒนาบุคลากร 
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.		 วิชาเอกการศึกษานอกระบบ	 รหัส	 	 20624 เน้นการพัฒนาบุคลากรท่ีทำาหน้าที่ให้ความรู้ ฝึกอบรม 
หรือบริการการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพชุมชน การวางแผน การจัดทำาโครงการ 
การศึกษานอกระบบ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และ 
จัดการศึกษาอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต

3.		 วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา	 รหัส	 20724 เน้นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ 
สามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา การจัดระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา 
การออกแบบการวัดและประเมินการเรียนรู้ การประเมินโปรแกรมที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาและการใช้ 
เครื่องมือวัดและประเมิน ตลอดจนการจัดระบบสารสนเทศที่ได้จากการประเมินมาใช้พัฒนาการจัดการศึกษา

4.		 วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 รหัส	 20824 เน้นการพัฒนาบุคลากรที่จะเป็นนักเทคโนโลยี 
และสื่อสารการศึกษาในโรงเรียน สถาบันการศึกษา/ฝึกอบรม หน่วยส่งเสริมและเผยแพร่ทั้งในระบบโรงเรียน 
นอกระบบโรงเรียน การศึกษาทางไกลและการฝึกอบรม โดยมุ่งให้มีความรู้ด้านการจัดและออกแบบระบบ 
พฤติกรรม วิธีการสื่อสาร สภาพแวดล้อม การจัดการและการประเมินทางการศึกษา เพ่ือให้สามารถจัดระบบ 
การเรียนการสอน ให้คำาปรึกษา และให้บริการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแก่ผู้บริหาร นักวิชาการ  
และนักบริการการศึกษา

5.		 ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย	รหัส	20221

6.		 ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม	รหัส	20231

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีวัตถุประสงค์	ดังนี้

1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา การแนะแนว  
การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

2.  เพื่อให้สามารถนำาความรู้ไปใช้ในการวางแผนและปฏิบัติงานการวัดและประเมินผลการศึกษา  
งานแนะแนว การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

3.  เพื่อให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความสำานึกรับผิดชอบต่อเยาวชน สังคม และประเทศชาติ
ผู้ทีส่ำาเรจ็การศึกษาในสาขาวชิาศึกษาศาสตร ์สามารถเปน็บคุลากรทางการศกึษา ผู้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฝกึอบรม 

ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีให้แก่บุคคลในระดับและวัยต่างๆ ได้ตามแนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิต 
เพื่อเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (1)

 1) วิชาเอกการแนะแนว รหัส 20524 

   2) วิชาเอกการศึกษานอกระบบ รหัส 20624 

   3) วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา รหัส 20724 

   4) วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 20824

ชื่อปริญญา:	 ศึกษาศาสตรบัณฑิต

										 Bachelor	of	Education

										 ศษ.บ.

										 B.Ed.

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20
1)	 วิชาเอกการแนะแนว	รหัส	20524	

2)	 วิชาเอกการศึกษานอกระบบ	รหัส	20624	

3)	 วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา

	 รหัส	20724	

4)	 วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	

	 รหัส	20824	

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	72	-	81

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	86	-	87

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	88	-	89

ผู้สมัครต้องสำาเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ 

1.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ 

 สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

2.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ

3.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ

หมายเหต ุ  (1) ผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ยังไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ หากต้องการขอใบอนุญาตประกอบ 

   วิชาชีพครู แนะนำาให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงที่สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือที่ http://www.ksp.or.th

ห
ลักสูตรศึกษาศาสตรบัณ

ฑ
ิต

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)  
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1) วิชาเอกการแนะแนว รหัส 20524

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
1. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต) 

ข. หมวดวิชาชีพ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) 

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)  

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)  

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาชีพ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)  

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว (1)

 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล   

   การศึกษา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		5		ชุดวิชา

 25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน 25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต 25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว

   เพื่อการแนะแนว 25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

 25302 หลักและระบบงานแนะแนว

   ในสถานศึกษา  

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

2.  สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต) 

ข.  หมวดวิชาชีพ 5  ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 6  ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)  

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1  ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาชีพ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว (1)

 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

   การศึกษา  

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		5		ชุดวิชา

 25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน 25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต 25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว

   เพื่อการแนะแนว 25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

 25302 หลักและระบบงานแนะแนว

   ในสถานศึกษา

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

วิชาเอกการแนะแนว (20524)
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)  
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี
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2) วิชาเอกการศึกษานอกระบบ รหัส 20624

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
1. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต) 

ข.  หมวดวิชาชีพ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) 

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)  

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข.  หมวดวิชาชีพ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษา

 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล    นอกระบบ (1)

   การศึกษา

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 26301 การศึกษาตลอดชีวิตและ 26403  การพัฒนาและการใช้แหล่ง 26405  การศึกษาทางไกล

   การศึกษานอกระบบ  วิทยาการในชุมชน 26406 การพัฒนาและการใช้สื่อ

 26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 26404  หลักการเรียนรู้และเทคนิค  การศึกษานอกระบบ 

     การฝึกอบรม

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1  ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

วิชาเอกการศึกษานอกระบบ (20624)
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)  



76 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559

2.  สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาชีพ 5  ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1  ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาชีพ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษา

 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์  นอกระบบ (1)

   การศึกษา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 26301 การศึกษาตลอดชีวิตและ 26403 การพัฒนาและการใช้แหล่ง 26405 การศึกษาทางไกล

   การศึกษานอกระบบ  วิทยาการในชุมชน 26406 การพัฒนาและการใช้สื่อ

 26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิค  การศึกษานอกระบบ

     การฝึกอบรม

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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3) วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา รหัส 20724

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
1. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาชีพ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) 

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาชีพ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)  

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการ 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัด

 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล  การเรียนรู้  และประเมินผลการศึกษา (1)

   การศึกษา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6  ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน 24411  การพัฒนาเครื่องมือวัด  24417 การบริหารงานการวัดและ

   เพื่อการวัดและประเมินผล  ด้านพุทธิพิสัย   ประเมินผลการศึกษา  

   การศึกษา 24412  การพัฒนาเครื่องมือวัด

     ด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

 -	 และเลือก		2		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 24413 การประเมินโครงการ 24414 การประเมินหลักสูตร 24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐาน

       การเรียนรู้

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา (20724)
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)  
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ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1  ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

2. สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาชีพ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 6  ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาชีพ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัด

 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล 20304  พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์  และประเมินผลการศึกษา (1)

   การศึกษา  

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6  ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน 24411  การพัฒนาเครื่องมือวัด  24417 การบริหารงานการวัดและ

   เพื่อการวัดและประเมินผล  ด้านพุทธิพิสัย   ประเมินผลการศึกษา  

   การศึกษา 24412  การพัฒนาเครื่องมือวัด

     ด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

 -	 และเลือก		2		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 24413 การประเมินโครงการ 24414 การประเมินหลักสูตร 24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐาน

       การเรียนรู้

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา (20724)
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)  
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4) วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 20824 

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
1. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาชีพ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) 

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 6  ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข.  หมวดวิชาชีพ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล    และสื่อสารการศึกษา (1)

   การศึกษา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6  ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		5		ชุดวิชา

 27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี 27103  สื่อการศึกษาพัฒนสรร 27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา 

   และสื่อสารการศึกษา 27104 วิทยุกระจายเสียงและ

 27102 เทคโนโลยีทางการสอน  วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา     

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 27402 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1  ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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2.  สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

ข.  หมวดวิชาชีพ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 6  ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข.  หมวดวิชาชีพ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการ 27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล  การเรียนรู้  และสื่อสารการศึกษา (1)

   การศึกษา 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		5		ชุดวิชา

 27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี 27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร 27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

   และสื่อสารการศึกษา 27104 วิทยุกระจายเสียงและ

 27102 เทคโนโลยีทางการสอน  วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 27402 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (20824)
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)  
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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย รหัส 20221
ชื่อประกาศนียบัตร:			 	 ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

														 	 	 Certificate	in	Early	Childhood	Development	Innovation

														 	 	 ป.นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

														 	 	 Cert.	in	Early	Childhood	Development	Innovation

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านัั้น)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20

ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนา

เด็กปฐมวัย รหัส 20221 

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	83

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	87

ผู้สมัครต้องสำาเร็จวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้

1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา ในวันเปิดภาค

 การศึกษาที่สมัคร หรือ

2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า	

	 25	ปีบริบูรณ์	ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

 เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

 เทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือ

 เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย รหัส 20221 

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา หรือ 30 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร

หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา  (30  หน่วยกิต)

 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของ 21003 การเล่น ของเล่น และ 21005 การประเมินและสร้างเสริม

        เด็กปฐมวัย            เครื่องเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย            พฤติกรรมเด็กปฐมวัย

 21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อ 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนา 

           การพัฒนาเด็กปฐมวัย            เด็กปฐมวัย 

ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพ
ัฒ

นาเด็กปฐมวัย (20221)
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)  
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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม รหัส 20231
ชื่อประกาศนียบัตร:			 	 ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม

														 	 	 Certificate	in	Holistic	Well-Being	Development	for	Early	Childhood

														 	 	 ป.การพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม

														 	 	 Cert.	in	Holistic	Well-Being	Development	for	Early	Childhood

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านัั้น)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20

ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะ

เด็กปฐมวัยแบบองค์รวม รหัส 20231 

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	85

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	87

ผู้สมัครต้องสำาเร็จวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้

1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา ในวันเปิดภาค

 การศึกษาที่สมัคร หรือ

2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า	

	 25	ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

 เทียบเท่า หรือ

5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

6. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือ

 เทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือ

 เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม รหัส 20231 

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ  5 ชุดวิชา  (30  หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา หรือ 30 หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร

หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา  (30  หน่วยกิต)

 21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย       21008 การพัฒนาทักษะชีวิต     21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มี

 21007 อาหารและโภชนาการ    สำาหรับเด็กปฐมวัย           ความต้องการพิเศษ 

        สำาหรับเด็กปฐมวัย 21009 การจัดสภาพแวดล้อม

          เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

ประกาศนียบัตรการพ
ัฒ

นาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม (20231)
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)  
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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 
ทุกหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

1) วิชาเอกการแนะแนว รหัส 20524

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา

1,100

1,100

1,200

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

2) วิชาเอกการศึกษานอกระบบ รหัส 20624

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

3) วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา รหัส 20724

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก 
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4) วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 20824

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

หลักสูตรประกาศนียบัตร 

ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย รหัส 20221

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

21001 พัฒนาการและการเรียนรู่ของเด็กปฐมวัย

21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย

1,200

1,200

1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

หลักสูตรประกาศนียบัตร 

ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม รหัส 20231

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย

21007 อาหารและโภชนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย

21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับเด็กปฐมวัย

1,000 

1,200 

1,000

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก 

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)  
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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 
ทุกหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

1) วิชาเอกการแนะแนว รหัส 20524

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว

1,100

1,200

1,000

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 เช้า

2) วิชาเอกการศึกษานอกระบบ รหัส 20624

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ

26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ

1,200

1,200

1,200

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

3) วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา รหัส 20724

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัด

 และประเมินผลการศึกษา

24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย

1,200

1,000

1,200

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 เช้า

 

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก  
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4) วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 20824

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

27102 เทคโนโลยีทางการสอน

27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร

1,200

1,000

1,100

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก   

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)  
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4) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  รหัส 30

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้การศึกษาแก่นักศึกษาและผู้สนใจได้รับความรู้ 

ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค ทฤษฎีและหลักการบริหารงานจากหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ หลักสูตร 

เทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ซึ่งความรู้ความเข้าใจและการนำาไปใช้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนหรือผู้ทำางานอยู่ในภาครัฐและภาคเอกชน

นอกจากการสอน สาขาวิชาฯ ยังมุ่งส่งเสริมงานวิจัยด้านการบริหาร เพื่อนำาผลที่ได้รับมาปรับใช้ในการ 

ผลิตเอกสารการสอน หรือปรับปรุงชุดวิชาต่างๆ ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1.		 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	ประกอบด้วย

  1.1 แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) รหัส 30132 

2.		 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	ประกอบด้วย	4	วิชาเอก	คือ

  2.1 วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204

  2.2 วิชาเอกการเงิน รหัส 30274

  2.3 วิชาเอกการตลาด รหัส 30284

  2.4 วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294

3.		 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	ประกอบด้วย	3	วิชาเอก	คือ

  3.1 วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น รหัส 30334

  3.2 วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป รหัส 30344

  3.3 วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัส 30354

4.		 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	รหัส	30424

สาขาวิชาวิทยาการจัดการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.  เพื่อพัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2.  เพื่อส่งเสริมการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อ

ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

3.  เพื่อเป็นศูนย์บริการทางวิชาการแก่ประชาชน ตลอดทั้งการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาการจัดการใน 

หมู่นักธุรกิจ ข้าราชการ และนักบริหารด้านต่างๆ

4.  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้านการบริหารและการจัดการ

ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ	สามารถประกอบอาชีพดังนี้

ผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพการจัดการงานก่อสร้างและวิชาชีพ

ที่เก่ียวข้อง ท้ังในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระและเข้าทำางานในองค์กร หรือหน่วยงานทั้งในภาครัฐและ

ภาคเอกชน

ผู้ท่ีสำาเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกด้าน 

ทั้งภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น พ่อค้า นักธุรกิจ นักการเงิน นักการธนาคาร เลขานุการ 

นักการตลาด พนักงานขาย 
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ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพได้หลายลักษณะ 

ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ เช่น ปลัดอำาเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) พัฒนากร 

นักวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำารวจ และ

ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการบัญชี เช่น นักบัญชี ผู้สอบ

บัญชี ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพส่วนตัว 

ทั้งนี้ผู้สำาเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาการจัดการสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) รหัส 30132
ชื่อปริญญา:			 เทคโนโลยีบัณฑิต	(การจัดการงานก่อสร้าง)

										 Bachelor	of	Technology	(Construction	Management)

										 ทล.บ.	(การจัดการงานก่อสร้าง)

										 B.Tech.	(Construction	Management)

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  รหัส 30

แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง	(ต่อเนื่อง)

รหัส		30132

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	93	-	95

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	150

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	165

ผู้สมัครต้องสำ�เร็จวุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หนึ่ง ดังนี้

1. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 

 เทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิค- 

 สถาปัตยกรรม ช่างสำารวจ วิศวกรรมการทาง วิศวกรรม-  

 ชลประทาน วิศวกรรมโยธา หรือ

2. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา

 เทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีพื้นความรู้เดิม	ปวช.	ก่อสร้าง และ

 มีประสบการณ์การทำางานด้านที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หรือ

3. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) 

 เฉพาะสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน หรือ

4. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีช่างชลประทานบัณฑิต หรือ

5. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา

 วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า

 วิศวกรรมเครื่องกล) หรือ

6. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์

 (สถาปัตยกรรมหลัก) หรือ

7. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)

 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรม-

 สำารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม
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วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) (30132)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  

แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) รหัส 30132

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
1. สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�ช่�งก่อสร้�ง ช่�งโยธ� ช่�งเทคนิคสถ�ปัตยกรรม  

 ช่�งสำ�รวจ วิศวกรรมก�รท�ง วิศวกรรมชลประท�น วิศวกรรมโยธ� หรือ ส�ข�วิช�เทคนิคอุตส�หกรรม  

 โดยมีพื้นคว�มรู้เดิม ปวช. ก่อสร้�ง และมีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นด้�นท่ีเกี่ยวข้องกับก�รก่อสร้�ง หรือ 

 ปริญญ�ตรีศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) เฉพ�ะส�ข�วิช�ก�รออกแบบตกแต่งภ�ยใน หรือปริญญ�ตรีช่�ง- 

 ชลประท�นบัณฑิต หรือปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�วิศวกรรมศ�สตร์ (วิศวกรรมโยธ�  

 วิศวกรรมไฟฟ้� วิศวกรรมเครื่องกล) หรือสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ (สถ�ปัตยกรรมหลัก)

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18			หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา			(60		หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6			หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		14		ชุดวิชา		หรือ		84		หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18   หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60  หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		8		ชุดวิชา    

 30105 การบัญชีและการเงิน 31302 การสำารวจปริมาณและ 31406 ประสบการณ์วิชาชีพ

           เพื่องานก่อสร้าง            การประมาณราคา            การจัดการงานก่อสร้าง (1)

 30211 องค์การและการจัดการ และ 31303 การจัดการงานสนาม 31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและ

           การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 31401 การควบคุมและการตรวจงาน            เครื่องจักรกล

 31301 การวางแผนงานก่อสร้าง            ก่อสร้าง 

 -	 และเลือก		2		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้	    

 31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 31407 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

           การจัดการงานก่อสร้าง            ขนาดใหญ่            และการภาษีอากร

 31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร 31410 การจัดการงานก่อสร้าง 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัย

 31405 การวิเคราะห์โครงการ            อย่างยั่งยืน       และความปลอดภัย

หมายเหตุ	 	(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

2. สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. ประเภทวิช�ช่�งอุตส�หกรรม ในส�ข�วิช�เทคนิควิศวกรรมสำ�รวจ เทคนิค- 

 วิศวกรรมโยธ� เทคนิคสถ�ปัตยกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 4		 ชุดวิชา	 (24	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 13	 ชุดวิชา	 (78	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		18		ชุดวิชา		หรือ		108		หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		3		ชุดวิชา
 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้
 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78  หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		11		ชุดวิชา
 30105 การบัญชีและการเงินเพื่อ 31303 การจัดการงานสนาม 31406 ประสบการณ์วิชาชีพ

           งานก่อสร้าง 31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ            การจัดการงานก่อสร้าง (1)

 30211 องค์การและการจัดการ และ            การจัดการงานก่อสร้าง 31407 เทคโนโลยีการก่อสร้าง

           การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 31401 การควบคุมและการตรวจ            ขนาดใหญ่

 31301 การวางแผนงานก่อสร้าง            งานก่อสร้าง 31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและ

 31302 การสำารวจปริมาณและ 31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร            เครื่องจักรกล

           การประมาณราคา  

 
หมายเหตุ	 	(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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	 -	 และเลือก		2		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้
 31405 การวิเคราะห์โครงการ 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัย

 31410 การจัดการงานก่อสร้าง            และการภาษีอากร            และความปลอดภัย

           อย่างยั่งยืน  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) (30132)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204
ชื่อปริญญา:			 บริหารธุรกิจบัณฑิต

	 Bachelor	of	Business	Administration

	 บธ.บ.	

	 B.B.A.	

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
วิชาเอกการจัดการ	รหัส	30204

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	98	-	104

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	151	-	152

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	166	-	167

ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หนึ่ง ดังนี้ 

1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า

	 	25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

6. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

 เทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือ

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร 

 และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

7. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

 เทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือ

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร 

 และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
วิชาเอกการจัดการ	รหัส	30204

(ต่อ)

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	98	-	104

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	151	-	152

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	166	-	167

8. สำาเร็จการศึกษาปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร

  และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

9. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชา

 บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ

 การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

วิชาเอกการจัดการ (30204)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
1.  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 	5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 16	 ชุดวิชา	 (96	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	22	ชุดวิชา	หรือ	132	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ  

 10151 ไทยศึกษา

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10152 ไทยกับสังคมโลก  

 10121 อารยธรรมมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10131 สังคมมนุษย์    

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

	 วิช�แกน   6  ชุดวิช�

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เพื่อการจัดการ  ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  เชิงปริมาณ

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์

	 วิช�เฉพ�ะด้�น  10  ชุดวิช�

	 -	บังคับ		6		ชุดวิชา	

 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 32448 การศึกษาความเป็นไปได้

   และการจัดการความรู้ 32328 การจัดการนวัตกรรมและ  และการวิจัยธุรกิจ

 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ  การเปลี่ยนแปลง 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ (1)

   การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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 -	 และเลือก		4		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้
 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น 32453 การพนักงานสัมพันธ์และ
   และการภาษีอากร  ผู้ประกอบการ  การบริหารค่าตอบแทน
 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ 32473 การจัดการช่องทางการตลาด
   การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม  การตลาดระหว่างประเทศ  และห่วงโซ่อุปทาน
   ท่องเที่ยว 32451  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม
 32336 การจัดการทรัพยากร  การจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก  การตลาด
   การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม  และองค์การแห่งการเรียนรู้
   และการค้าปลีก

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

2.  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ในประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ หรืออนุปริญญ�หรือ 

 เทียบเท่�ในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร และ 

 วิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 	10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	14	ชุดวิชา	หรือ	84	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 
     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

วิชาเอกการจัดการ (30204)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  3  ชุดวิช�

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
   เพื่อการจัดการ  ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  เชิงปริมาณ

 วิช�เฉพ�ะด้�น  7  ชุดวิช�  

 -	 บังคับ		6		ชุดวิชา
 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 32448 การศึกษาความเป็นไปได้
   และการจัดการความรู้ 32328 การจัดการนวัตกรรมและ  และการวิจัยธุรกิจ  
 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ  การเปลี่ยนแปลง 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ (1)

   การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น 32453 การพนักงานสัมพันธ์และ

   และการภาษีอากร  ผู้ประกอบการ  การบริหารค่าตอบแทน

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ 32473 การจัดการช่องทางการตลาด

   การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม  การตลาดระหว่างประเทศ  และห่วงโซ่อุปทาน

   ท่องเที่ยว 32451  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

 32336 การจัดการทรัพยากร  การจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก  การตลาด

   การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32452  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม  และองค์การแห่งการเรียนรู้

   และการค้าปลีก 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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3.  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ หรืออนุปริญญ� 

 หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร 

 และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 	16	 ชุดวิชา	 (96	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	20	ชุดวิชา	หรือ	120	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  6  ชุดวิช�

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เพื่อการจัดการ  ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  เชิงปริมาณ

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์

วิชาเอกการจัดการ (30204)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  

 วิช�เฉพ�ะด้�น  10  ชุดวิช� 

 -	 บังคับ		6		ชุดวิชา

 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 32448 การศึกษาความเป็นไปได้

   และการจัดการความรู้ 32328 การจัดการนวัตกรรมและ  และการวิจัยธุรกิจ  

 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ  การเปลี่ยนแปลง 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ (1)

   การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

 -	 และเลือก		4		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น 32453 การพนักงานสัมพันธ์และ

   และการภาษีอากร  ผู้ประกอบการ  การบริหารค่าตอบแทน

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ 32473 การจัดการช่องทางการตลาด

   การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม  การตลาดระหว่างประเทศ  และห่วงโซ่อุปทาน

   ท่องเที่ยว 32451  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

 32336 การจัดการทรัพยากร  การจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก  การตลาด

   การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32452  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม  และองค์การแห่งการเรียนรู้

   และการค้าปลีก 

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

4.  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอก 

 ก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	12	ชุดวิชา	หรือ	72	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  3  ชุดวิช�

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เพื่อการจัดการ  ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  เชิงปริมาณ

 วิช�เฉพ�ะด้�น  7  ชุดวิช�

 -	 บังคับ		6		ชุดวิชา

 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 32327  การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 32448 การศึกษาความเป็นไปได้

   และการจัดการความรู้ 32328 การจัดการนวัตกรรมและ  และการวิจัยธุรกิจ  

 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ  การเปลี่ยนแปลง 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ (1)

   การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

 
หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น 32453 การพนักงานสัมพันธ์และ

   และการภาษีอากร  ผู้ประกอบการ  การบริหารค่าตอบแทน

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ 32473 การจัดการช่องทางการตลาด

   การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม  การตลาดระหว่างประเทศ  และห่วงโซ่อุปทาน

   ท่องเที่ยว 32451  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

 32336 การจัดการทรัพยากร  การจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก  การตลาด

   การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32452  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม  และองค์การแห่งการเรียนรู้

   และการค้าปลีก 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

5.  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์  วิช�เอก 

 ก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 16	 ชุดวิชา	 (96	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	18	ชุดวิชา	หรือ	108	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

วิชาเอกการจัดการ (30204)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  6  ชุดวิช�

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เพื่อการจัดการ  ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  เชิงปริมาณ   

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 วิช�เฉพ�ะด้�น  10  ชุดวิช� 

 -	 บังคับ		6		ชุดวิชา

 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 32327  การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 32448 การศึกษาความเป็นไปได้

   และการจัดการความรู้ 32328 การจัดการนวัตกรรมและ  และการวิจัยธุรกิจ  

 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ  การเปลี่ยนแปลง 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ (1)

   การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

 -	 และเลือก		4		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น 32453 การพนักงานสัมพันธ์และ

   และการภาษีอากร  ผู้ประกอบการ  การบริหารค่าตอบแทน

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32450 ธุรกิจระหว่างประเทศ 32473 การจัดการช่องทางการตลาด

   การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม  และการตลาดระหว่างประเทศ  และห่วงโซ่อุปทาน

   ท่องเที่ยว 32451  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

 32336 การจัดการทรัพยากร  การจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก  การตลาด

   การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32452  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม  และองค์การแห่งการเรียนรู้

   และการค้าปลีก 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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	 Bachelor	of	Business	Administration

	 บธ.บ.	
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	107	-	113

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	153	-	155

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	167	-	169

ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หนึ่ง ดังนี้ 

1.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า

	 	25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

6.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

 เทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชา

 การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการ 

 ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือ 

 เทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

 หรือ

วิชาเอกการเงิน (30274)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

วิชาเอกการเงิน รหัส 30274
  กลุ่มวิชาการลงทุน	รหัส	1

(ต่อ)

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	107	-	113

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	153	-	155

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	167	-	169

7. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

 เทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า ประเภทวิชา 

 พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี การตลาด

 การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

 การจัดการทั่วไป หรือ

8. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

 เทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือ

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และ

 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

9. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร

 และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

10. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชา

  บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ

  การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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วิชาเอกการเงิน รหัส 30274 กลุ่มวิชาการลงทุน รหัส 1

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
1.  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 16	 ชุดวิชา	 (96	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	22	ชุดวิชา	หรือ	132	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

 10151  ไทยศึกษา

 -		และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10152 ไทยกับสังคมโลก

 10121 อารยธรรมมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10131 สังคมมนุษย์

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  6  ชุดวิช�

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เพื่อการจัดการ  ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  เชิงปริมาณ

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211  องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์

	 วิช�เฉพ�ะด้�น  10  ชุดวิช�	

 32303 การจัดการการเงิน 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

 32329 การบัญชีขั้นกลางและ  และการศึกษาความเป็นไปได้ 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (1)

   การบัญชีข้ันสูงสำาหรับนักการเงิน  ของโครงการ 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์

 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32332 การจัดการความเสี่ยงและ  หลักทรัพย์ 

   และการภาษีอากร  หลักการประกันภัย	 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม

    32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน  ทางการเงิน

     และการควบคุมทางการเงิน     

 
หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

 

วิชาเอกการเงิน (30274)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

2.  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่� ในประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ ส�ข�วิช�ก�รบัญชี  

 ก�รตล�ด ก�รเงินและก�รธน�ค�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ ก�รจัดก�รทั่วไป หรืออนุปริญญ�หรือ 

 เทียบเท่�ในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร และ 

 วิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	14	ชุดวิชา	หรือ	84	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  1  ชุดวิช�

 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เชิงปริมาณ
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 วิช�เฉพ�ะด้�น  9  ชุดวิช�  

 32303 การจัดการการเงิน 32332 การจัดการความเสี่ยงและ 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

 32329 การบัญชีขั้นกลางและ  หลักการประกันภัย 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (1) 

   การบัญชีข้ันสูงสำาหรับนักการเงิน 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์

 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน  และการควบคุมทางการเงิน   หลักทรัพย์ 

   และการศึกษาความเป็นไปได้     32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม 

   ของโครงการ       ทางการเงิน

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

3.  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่� หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ 

 ที่ไม่ใชส่�ข�วิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด ก�รเงินและก�รธน�ค�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ ก�รจัดก�รทั่วไป

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 13	 ชุดวิชา	 (78	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	17	ชุดวิชา	หรือ	102	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  3  ชุดวิช�

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เพื่อการจัดการ    เชิงปริมาณ

 
หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 

วิชาเอกการเงิน (30274)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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 วิช�เฉพ�ะด้�น  10  ชุดวิช� 

 32303 การจัดการการเงิน 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

 32329 การบัญชีขั้นกลางและ  และการศึกษาความเป็นไปได้ 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (1)

   การบัญชีข้ันสูงสำาหรับนักการเงิน  ของโครงการ 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์

 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32332 การจัดการความเสี่ยงและ  หลักทรัพย์ 

   และการภาษีอากร  หลักการประกันภัย	 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม 

    32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน  ทางการเงิน

     และการควบคุมทางการเงิน 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

4. สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ หรืออนุปริญญ� 

 หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร  

 และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา		(	18	หน่วยกิต)

ข.	หมวดวิชาเฉพาะ	 16	 ชุดวิชา		(96	หน่วยกิต)

ค.	หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา		(	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	20	ชุดวิชา	หรือ	120	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       3 ชุดวิชา  (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

                                และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                         16 ชุดวิชา  (96 หน่วยกิต)

 วิช�แกน 6 ชุดวิช�

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

        เพื่อการจัดการ                 ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  เชิงปริมาณ

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

                               การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 วิช�เฉพ�ะด้�น 10 ชุดวิช�

 32303 การจัดการการเงิน 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

 32329 การบัญชีขั้นกลางและ             และการศึกษาความเป็นไปได้    32456  ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (1)

        การบัญชีขั้นสูงสำาหรับนักการเงิน     ของโครงการ              32457  การลงทุนและการวิเคราะห์

 32330  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ   32332  การจัดการความเสี่ยงและ            หลักทรัพย์

        และการภาษีอากร               หลักการประกันภัย          32458  วาณิชธนกิจและนวัตกรรม

                        32454  การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน        ทางการเงิน

                              และการควบคุมทางการเงิน

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                        1 ชุดวิชา  ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

วิชาเอกการเงิน (30274)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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5. สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอก 

 ก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	12	ชุดวิชา	หรือ	72	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  1  ชุดวิช�

 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เชิงปริมาณ

 วิช�เฉพ�ะด้�น  9  ชุดวิช� 

 32303 การจัดการการเงิน 32332 การจัดการความเสี่ยงและ 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (1)

 32329 การบัญชีขั้นกลางและ  หลักการประกันภัย 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์

   การบัญชีข้ันสูงสำาหรับนักการเงิน 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน  หลักทรัพย์

 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน  และการควบคุมทางการเงิน 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม 

   และการศึกษาความเป็นไปได้ 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ  ทางการเงิน

   ของโครงการ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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6. สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอก 

 ก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 16	 ชุดวิชา	 (96	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	18	ชุดวิชา	หรือ	108	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  6  ชุดวิช�

 30208  การบัญชีการเงินและการบัญชี   30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

        เพื่อการจัดการ   ดำาเนินงาน และหลักการตลาด      เชิงปริมาณ

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ  30211 องค์การและการจัดการ และ  60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

                               การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 วิช�เฉพ�ะด้�น  10  ชุดวิช�

 32303 การจัดการการเงิน 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

 32329 การบัญชีขั้นกลางและ  และการศึกษาความเป็นไปได้ 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (1)

   การบัญชีข้ันสูงสำาหรับนักการเงิน  ของโครงการ 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์

 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32332 การจัดการความเสี่ยงและ  หลักทรัพย์ 

   และการภาษีอากร  หลักการประกันภัย 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม

    32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน  ทางการเงิน

     และการควบคุมทางการเงิน

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

วิชาเอกการเงิน (30274)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  



114 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด รหัส 30284
ชื่อปริญญา:	 บริหารธุรกิจบัณฑิต

	 Bachelor	of	Business	Administration	

	 บธ.บ.

	 B.B.A

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
วิชาเอกการตลาด	รหัส	30284 

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	116	-	122

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	154	-	156

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	168	-	170

ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หนึ่ง ดังนี้ 

1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า

	 25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

6.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

 เทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชา 

 การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการ- 

 ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

 ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก 

 การเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
วิชาเอกการตลาด	รหัส	30284 

(ต่อ)

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	116	-	122

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	154	-	156

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	168	-	170

7. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 

 เทียบเท่าที่ไม่ใช่ในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  

 สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร  

 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญา 

 หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ 

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และ

 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

8.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ   

 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร  

 และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

9. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชา 

 บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ 

 การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

วิชาเอกการตลาด (30284)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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วิชาเอกการตลาด รหัส 30284

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
1.  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 16	 ชุดวิชา	 (96	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	22	ชุดวิชา	หรือ	132	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

 10151 ไทยศึกษา

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10152 ไทยกับสังคมโลก

 10121 อารยธรรมมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10131 สังคมมนุษย์ 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  6  ชุดวิช�

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เพื่อการจัดการ  ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  เชิงปริมาณ 

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 วิช�เฉพ�ะด้�น  10  ชุดวิช� 

 -	 บังคับ		9		ชุดวิชา
 32302 การจัดการการตลาด 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

 32316 การจัดการการขายและ 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด (1)  การตลาด

   ศิลปะการขาย 32473 การจัดการช่องทางการตลาด 32475 การตลาดระหว่างประเทศ 

 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  และห่วงโซ่อุปทาน  และการตลาดโลก

 32334 ระบบสารสนเทศและ

   การวิจัยการตลาด

หมายเหตุ	 	(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ 32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับ 32476 การตลาดสถาบันและ

   การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ  เศรษฐกิจของไทย  การตลาดบริการ

 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

   และการค้าปลีก

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

2.  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ในประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ ส�ข�วิช�ก�รบัญชี  

 ก�รตล�ด ก�รเงินและก�รธน�ค�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ ก�รจัดก�รทั่วไป หรืออนุปริญญ� 

 หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร และ 

 วิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	14	ชุดวิชา	หรือ	84	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

วิชาเอกการตลาด (30284)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  1  ชุดวิช�

 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 วิช�เฉพ�ะด้�น  9  ชุดวิช� 

 32302 การจัดการการตลาด 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

 32316 การจัดการการขายและ 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด (1)  การตลาด
   ศิลปะการขาย 32473 การจัดการช่องทางการตลาด 32475 การตลาดระหว่างประเทศ
 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  และห่วงโซ่อุปทาน  และการตลาดโลก

 32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

3.  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ ส�ข�วิช�ก�รบัญชี  

 ก�รตล�ด ก�รเงินและก�รธน�ค�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ ก�รจัดก�รทั่วไป หรืออนุปริญญ�หรือ 

 เทียบเท่�ที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร และ 

 วิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 16	 ชุดวิชา	 (96	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	20	ชุดวิชา	หรือ	120	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 วิชาแกน  6  ชุดวิชา
 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เพื่อการจัดการ  ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  เชิงปริมาณ 

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 วิชาเฉพาะด้าน  10  ชุดวิชา
 -	 บังคับ		9		ชุดวิชา

 32302 การจัดการการตลาด 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

 32316 การจัดการการขายและ 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด (1)  การตลาด

   ศิลปะการขาย 32473 การจัดการช่องทางการตลาด 32475 การตลาดระหว่างประเทศ 

 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  และห่วงโซ่อุปทาน  และการตลาดโลก

 32334 ระบบสารสนเทศและ

   การวิจัยการตลาด

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ 32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับ 32476 การตลาดสถาบันและ

   การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ  เศรษฐกิจของไทย  การตลาดบริการ

 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

วิชาเอกการตลาด (30284)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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4.  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอก 

 ก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	12	ชุดวิชา	หรือ	72	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 วิชาแกน		1		ชุดวิชา

 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 วิชาเฉพาะด้าน		9		ชุดวิชา 

 32302 การจัดการการตลาด 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

 32316 การจัดการการขายและ 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด (1)  การตลาด

   ศิลปะการขาย 32473 การจัดการช่องทางการตลาด 32475 การตลาดระหว่างประเทศ

 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  และห่วงโซ่อุปทาน  และการตลาดโลก

 32334 ระบบสารสนเทศและ

   การวิจัยการตลาด

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ	 	(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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5.  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอก 

 ก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 16	 ชุดวิชา	 (96	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	18	ชุดวิชา	หรือ	108	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 วิชาแกน  6  ชุดวิชา
 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เพื่อการจัดการ  ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  เชิงปริมาณ 

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 วิช�เฉพ�ะด้�น  10  ชุดวิช�

 -	 บังคับ		9		ชุดวิชา

 32302 การจัดการการตลาด 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

 32316 การจัดการการขายและ 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด (1)  การตลาด

   ศิลปะการขาย 32473 การจัดการช่องทางการตลาด 32475 การตลาดระหว่างประเทศ 

 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  และห่วงโซ่อุปทาน  และการตลาดโลก

 32334 ระบบสารสนเทศและ

   การวิจัยการตลาด

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้
 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ 32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับ 32476 การตลาดสถาบันและ

   การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ  เศรษฐกิจของไทย  การตลาดบริการ

 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

   และการค้าปลีก

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

วิชาเอกการตลาด (30284)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

วิช
าเ

อก
กา

รต
ลา

ด 
(3

02
84

)
สา

ขา
วิช

าว
ิทย

าก
าร

จัด
กา

ร 
(3

0)
  



ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559 123

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294
ชื่อปริญญา:			 บริหารธุรกิจบัณฑิต

	 Bachelor	of	Business	Administration	

	 บธ.บ.

	 B.B.A

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัส	30294	(1)   

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	125	-	134

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	156	-	158

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	170	-	172

ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หนึ่ง ดังนี้  

1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า

	 25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

6. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

 เทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือ 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ- 

 ท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญาหรือ 

 เทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์- 

 ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรม 

 และการท่องเที่ยว หรือ

หมายเหตุ	 	(1) ไม่รับผู้ที่เป็นพระภิกษุสงฆ์	นักบวช ทั้งเพศชายและหญิง และผู้ต้องขังเข้าศึกษา

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (30294)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัส	30294	(1)	

(ต่อ)  

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	125	-	134

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	156	-	158

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	170	-	172

7. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

 เทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือ 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

 ท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญาหรือ

 เทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร

 หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือ

8.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนการจัดการ

 โรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM) หรือ

9.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

 ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร  

 หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือ
10. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขา

  วิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์- 

  ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

  วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรม 

  และการท่องเที่ยว

หมายเหต ุ  (1) ไม่รับผู้ที่เป็นพระภิกษุสงฆ์	นักบวช ทั้งเพศชายและเพศหญิง และผู้ต้องขังเข้าศึกษา
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วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
1.  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�  

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 22	 ชุดวิชา	 (132	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	28	ชุดวิชา	หรือ	168	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 5 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

 10151 ไทยศึกษา

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10152 ไทยกับสังคมโลก

 10121 อารยธรรมมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10131 สังคมมนุษย์

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  6  ชุดวิช�

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เพื่อการจัดการ  ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  เชิงปริมาณ 

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (30294)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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 วิช�เฉพ�ะด้�น  16  ชุดวิช� 

 -	 บังคับ		10		ชุดวิชา

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและ 32480 การจัดการห้องพักและ

           การท่องเที่ยวและ  มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ  การจัดการอาหารและ

           อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ตัวแทนท่องเที่ยว (1)            เครื่องดื่ม (1)

 32336 การจัดการทรัพยากร 32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 32481 ประสบการณ์วิชาชีพ

           การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน            นิทรรศการ และการท่องเที่ยว            การจัดการการท่องเที่ยวและ

 32337  การจัดการการตลาดเพื่อ            เพื่อเป็นรางวัล            การโรงแรม (2)

     การท่องเที่ยวและการโรงแรม 32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์ 32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ

 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ  การจัดการโรงแรม            ภัตตาคารระหว่างประเทศ

           การท่องเที่ยวและการโรงแรม  

 -	 เลือก		6		ชุดวิชา	จาก	2	กลุ่มวิชาต่อไปน้ี

  กลุ่มวิช�คว�มสนใจเฉพ�ะ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 32488  นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ

   และการท่องเที่ยวอาเซียน (3)            โรงแรมขนาดย่อมและ  โรงแรมและภัตตาคาร 

 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์            การจัดการที่พักทางเลือก 

           และการบริการในอุตสาหกรรม  

           ท่องเที่ยว (3)

  กลุ่มวิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศเพื่อง�นอ�ชีพ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับ

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ    พนักงานโรงแรม

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้ 

   นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและ 

   การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา  ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

           (3) นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำาขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

  ขอแนะนำาให้นักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชา 32484 ความรู้พ้ืนฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 32485  

  ความรู้ เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทาง 

  ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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2.  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ในประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ หรือประเภทวิช� 

 อุตส�หกรรมท่องเที่ยว ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รธุรกิจท่องเที่ยว ก�รโรงแรมและก�รบริก�ร หรืออนุปริญญ� 

 หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ ธุรกิจบริก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ 

 วิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร หรือส�ข�วิช�ก�รโรงแรมและก�รท่องเที่ยว

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 16	 ชุดวิชา	 (96	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	20	ชุดวิชา	หรือ	120	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		10		ชุดวิชา

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและ 32480 การจัดการห้องพักและ

          การท่องเที่ยวและ  มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ  การจัดการอาหารและ

       อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ตัวแทนท่องเที่ยว (1)            เครื่องดื่ม (1)

 32336 การจัดการทรัพยากร 32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 32481 ประสบการณ์วิชาชีพ

         การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน            นิทรรศการ และการท่องเที่ยว            การจัดการการท่องเที่ยวและ

 32337  การจัดการการตลาดเพื่อ            เพื่อเป็นรางวัล            การโรงแรม (2)

           การท่องเที่ยวและการโรงแรม 32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์ 32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ

 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ  การจัดการโรงแรม            ภัตตาคารระหว่างประเทศ

           การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้ 

   นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและ 

   การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

     (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (30294)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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 -	 เลือก		6		ชุดวิชา	จาก	2	กลุ่มวิชาต่อไปนี้

  กลุ่มวิช�คว�มสนใจเฉพ�ะ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 32488  นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ

   และการท่องเที่ยวอาเซียน (1)            โรงแรมขนาดย่อมและ  โรงแรมและภัตตาคาร 

 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์            การจัดการที่พักทางเลือก 

           และการบริการในอุตสาหกรรม  

           ท่องเที่ยว (1)

  กลุ่มวิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศเพื่อง�นอ�ชีพ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับ

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ    พนักงานโรงแรม

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

3.  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ หรือประเภทวิช� 

 อุตส�หกรรมท่องเที่ยว ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รธุรกิจท่องเท่ียว ก�รโรงแรมและก�รบริก�ร หรืออนุปริญญ� 

 หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ ธุรกิจบริก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์  

 วิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร หรือส�ข�วิช�ก�รโรงแรมและก�รท่องเที่ยว

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 22	 ชุดวิชา	 (132	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	26	ชุดวิชา	หรือ	156	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปีครึ่ง) 

หมายเหตุ	  (1) นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำาขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

   ขอแนะนำาให้นักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชา 32484 ความรู้พ้ืนฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 32485  

   ความรู้ เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทาง 

   ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  6  ชุดวิช�

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เพื่อการจัดการ  ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  เชิงปริมาณ 

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 วิช�เฉพ�ะด้�น  16  ชุดวิช�  

 -	 บังคับ		10		ชุดวิชา

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและ 32480 การจัดการห้องพักและ

           การท่องเที่ยวและ  มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ  การจัดการอาหารและ

           อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ตัวแทนท่องเที่ยว (1)            เครื่องดื่ม (1)

 32336 การจัดการทรัพยากร 32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 32481 ประสบการณ์วิชาชีพ

           การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน            นิทรรศการและการท่องเที่ยว            การจัดการการท่องเที่ยวและ

 32337  การจัดการการตลาดเพื่อ            เพื่อเป็นรางวัล            การโรงแรม (2)

           การท่องเที่ยวและการโรงแรม 32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์ 32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ

 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ  การจัดการโรงแรม            ภัตตาคารระหว่างประเทศ

           การท่องเที่ยวและการโรงแรม  

 -	 เลือก		6		ชุดวิชา	จาก	2	กลุ่มวิชาต่อไปนี้

  กลุ่มวิช�คว�มสนใจเฉพ�ะ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 32488  นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ

   และการท่องเที่ยวอาเซียน (3)            โรงแรมขนาดย่อมและ  โรงแรมและภัตตาคาร 

 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์            การจัดการที่พักทางเลือก 

           และการบริการในอุตสาหกรรม  

         ท่องเที่ยว (3)

  กลุ่มวิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศเพื่อง�นอ�ชีพ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับ

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ    พนักงานโรงแรม

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพ่ือให้ 

   นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและ 

   การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (3) นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำาขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

  ขอแนะนำาให้นักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชา 32484 ความรู้พ้ืนฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 32485  

  ความรู้ เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทาง 

  ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (30294)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  



130 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

4.  สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนก�รจัดก�รโรงแรมและก�รท่องเท่ียวน�น�ช�ติ (I - TIM)

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 20	 ชุดวิชา	 (120	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	24	ชุดวิชา	หรือ	144	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  20 ชุดวิชา (120 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  4  ชุดวิช�

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 30211 องค์การและการจัดการ และ  เชิงปริมาณ

   การจัดการทรัพยากรมนุษย์
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	 วิช�เฉพ�ะด้�น  16  ชุดวิช� 

 -	 บังคับ		10		ชุดวิชา

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและ 32480 การจัดการห้องพักและ

         การท่องเที่ยวและ  มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ  การจัดการอาหารและ

           อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ตัวแทนท่องเที่ยว (1)            เครื่องดื่ม (1)

 32336 การจัดการทรัพยากร 32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 32481 ประสบการณ์วิชาชีพ

           การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน            นิทรรศการ และการท่องเที่ยว            การจัดการการท่องเที่ยวและ

 32337  การจัดการการตลาดเพื่อ            เพื่อเป็นรางวัล            การโรงแรม (2)

           การท่องเที่ยวและการโรงแรม 32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์ 32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ

 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ  การจัดการโรงแรม            ภัตตาคารระหว่างประเทศ

        การท่องเที่ยวและการโรงแรม  

 -	เลือก		6		ชุดวิชา	จาก	2	กลุ่มวิชาต่อไปนี้

  กลุ่มวิช�คว�มสนใจเฉพ�ะ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 32488  นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ

   และการท่องเที่ยวอาเซียน (3)            โรงแรมขนาดย่อมและ  โรงแรมและภัตตาคาร 

 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์            การจัดการที่พักทางเลือก 

         และการบริการในอุตสาหกรรม  

         ท่องเที่ยว (3)

  กลุ่มวิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศเพื่อง�นอ�ชีพ เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับ

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ    พนักงานโรงแรม

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพ่ือให้ 

   นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและ 

   การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

  (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

  (3) นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำาขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

   ขอแนะนำาให้นักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชา 32484 ความรู้พ้ืนฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 32485  

   ความรู้ เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทาง 

   ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (30294)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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5. สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ ธุรกิจบริก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร หรือส�ข�วิช� 

 ก�รโรงแรมและก�รท่องเที่ยว

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 16	 ชุดวิชา	 (96	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		18		ชุดวิชา		หรือ		108		หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร  3  ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		10		ชุดวิชา

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและ 32480 การจัดการห้องพักและ

           การท่องเที่ยวและ            มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ            การจัดการอาหารและ

           อุตสาหกรรมท่องเที่ยว            ตัวแทนท่องเที่ยว (1)            เครื่องดื่ม (1)

 32336 การจัดการทรัพยากร 32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 32481 ประสบการณ์วิชาชีพ

          การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน            นิทรรศการ และการท่องเที่ยว            การจัดการการท่องเที่ยวและ

 32337 การจัดการการตลาดเพื่อ            เพื่อเป็นรางวัล            การโรงแรม (2)

           การท่องเที่ยวและการโรงแรม 32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์ 32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ

 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ            การจัดการโรงแรม            ภัตตาคารระหว่างประเทศ

   การท่องเที่ยวและการโรงแรม  

 -	 เลือก		6		ชุดวิชา	จาก	2	กลุ่มวิชาต่อไปนี้

  กลุ่มวิช�คว�มสนใจเฉพ�ะ  เลือก  3  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 32488  นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ

   และการท่องเที่ยวอาเซียน (3)            โรงแรมขนาดย่อมและ  โรงแรมและภัตตาคาร 

 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์            การจัดการที่พักทางเลือก 

          และการบริการในอุตสาหกรรม  

           ท่องเที่ยว (3)           

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้ 

   นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและ 

   การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (3) นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำาขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

  ขอแนะนำาให้นักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชา 32484 ความรู้พ้ืนฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 32485  

  ความรู้ เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทาง 

  ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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  กลุ่มวิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศเพื่อง�นอ�ชีพ  เลือก  3  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับ

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ    พนักงานโรงแรม

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา  ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

6. สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ  

 ธุรกิจบริก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ วิช�เอกก�รเงิน 

 และก�รธน�ค�ร หรือส�ข�วิช�ก�รโรงแรมและก�รท่องเที่ยว

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 22	 ชุดวิชา	 (132	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		24		ชุดวิชา		หรือ		144		หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1   ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 22 ชุดวิชา (132 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  6  ชุดวิช�

 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

          เพื่อการจัดการ            ดำาเนินงาน และหลักการตลาด       เชิงปริมาณ

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

              การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (30294)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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 วิช�เฉพ�ะด้�น  16  ชุดวิช� 

 -	 บังคับ		10		ชุดวิชา

 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและ 32480 การจัดการห้องพักและ

          การท่องเที่ยวและ            มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ            การจัดการอาหารและ

           อุตสาหกรรมท่องเที่ยว            ตัวแทนท่องเที่ยว (1)            เครื่องดื่ม (1)

 32336 การจัดการทรัพยากร 32478  การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 32481  ประสบการณ์วิชาชีพ

           การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน            นิทรรศการ และการท่องเที่ยว            การจัดการการท่องเที่ยวและ

 32337 การจัดการการตลาดเพื่อ            เพื่อเป็นรางวัล            การโรงแรม (2)

           การท่องเที่ยวและการโรงแรม 32479  การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์ 32486  การจัดการธุรกิจโรงแรมและ

 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ            การจัดการโรงแรม            ภัตตาคารระหว่างประเทศ

         การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 -	 เลือก		6		ชุดวิชา	จาก	2	กลุ่มวิชาต่อไปนี้

  กลุ่มวิช�คว�มสนใจเฉพ�ะ เลือก  3  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 32487  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ

   และการท่องเที่ยวอาเซียน (3)            โรงแรมขนาดย่อมและ  โรงแรมและภัตตาคาร 

 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์            การจัดการที่พักทางเลือก 

           และการบริการในอุตสาหกรรม  

           ท่องเที่ยว (3)            

  กลุ่มวิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศเพื่อง�นอ�ชีพ เลือก  3  ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับ

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ    พนักงานโรงแรม

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ	  (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพ่ือให้ 

   นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจและ 

   การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

        (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (3) นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำาขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

  ขอแนะนำาให้นักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชา 32484 ความรู้พ้ืนฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 32485  

  ความรู้ เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทาง 

  ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
1) วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น รหัส 30334

2) วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป รหัส 30344 

3) วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัส 30354
ชื่อปริญญา:			 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

	 Bachelor	of	Public	Administration	

	 รป.บ.

	 B.P.A

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
 1)	วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น	รหัส	30334

	 2)	วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป	รหัส	30344	

	 3)	วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์	

	 	 รหัส	30354

 

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	137	-	141

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	160	-	161

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	173	-	174

ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หนึ่ง ดังนี้ 

1.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า

	 	25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

6. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หรือ 

 เทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ   

 สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ   

 หรือประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล   

 ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล

 การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรือ

ห
ลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณ

ฑ
ิต

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
 1)	วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น	รหัส	30334

	 2)	วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป	รหัส	30344	

	 3)	วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์	 

	 	 รหัส	30354

  (ต่อ)

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	137	-	141

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	160	-	161

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	173	-	174

7.  สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าใน

 สาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์   

 สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ   

 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือ

8. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

 เทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชา

 การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงิน 

 และการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป 

 หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการ 

 ธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชา 

 ธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย   

 ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และ 

 ธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรือ

9. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าใน

 สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

 (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ 

 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
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1) วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น รหัส 30334

2)  วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป รหัส 30344

3)  วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัส 30354

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
1.  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�  

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	20	ชุดวิชา	หรือ	120	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		3		ชุดวิชา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10151 ไทยศึกษา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 -	 และเลือก		2		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10152 ไทยกับสังคมโลก 

 10121 อารยธรรมมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 10131  สังคมมนุษย์ 

ห
ลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณ

ฑ
ิต

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		9		ชุดวิชา

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง 33304 ขอบข่าย การศึกษาและวิจัย

   การบริหาร  สาธารณะ  ทางรัฐประศาสนศาสตร์

 30204 องค์การและการจัดการ 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับ 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ (1)

 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การบริหารราชการไทย 

 33201 การบริหารราชการไทย 33303 นโยบายสาธารณะและ 

     การวางแผน   

 -	 เลือก		5		ชุดวิชา	จากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

 วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น 

 33421 หลักการบริหารท้องถิ่น  33446 นโยบาย แผน และ 33447 การจัดบริการสาธารณะของ

 33422 การบริหารการพัฒนาเมือง  โครงการท้องถิ่น  ท้องถิ่น

   และชนบท   33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป 

 33432 การบริหารสำานักงาน  33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 33449 การบริหารการบริการสาธารณะ

 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ใน 33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ  

   ภาครัฐกิจ

 วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ  33450 การบริหารค่าตอบแทน 33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์

 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และประโยชน์เกื้อกูล  

 33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

2. สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ ส�ข�วิช�ก�รบัญชี  

 ก�รตล�ด ก�รเลข�นุก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก�รเงินและก�รธน�ค�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ ก�รจัดก�ร 

 ทั่วไป หรือประเภทวิช�อุตส�หกรรมท่องเที่ยว ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รธุรกิจท่องเที่ยว ก�รโรงแรมและก�รบริก�ร หรือ 

 ประเภทวิช�ธุรกิจก�รค้�ต่�งประเทศ ก�รจัดก�รง�นบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถ�นพย�บ�ล 

 ก�รประช�สัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่� หรือสูงกว่�ในส�ข� 

 วิช�อื่นๆ ที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�รัฐศ�สตร์ รัฐประศ�สนศ�สตร์ สังคมศ�สตร์ (รัฐศ�สตร์และรัฐประศ�สนศ�สตร์)  

 บริห�รธุรกิจพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี

โครงสร้างหลักสูตร 
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 14		 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	16	ชุดวิชา	หรือ	96	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี) 
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รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

      10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		9		ชุดวิชา
 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง 33304 ขอบข่ายการศึกษาและวิจัย

   การบริหาร  สาธารณะ  ทางรัฐประศาสนศาสตร์

 30204 องค์การและการจัดการ 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับ 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ (1)

 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การบริหารราชการไทย 

 33201 การบริหารราชการไทย 33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

 -	 เลือก		5		ชุดวิชา	จากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง	ดังนี้

 วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น 

 33421 หลักการบริหารท้องถิ่น  33446 นโยบาย แผน และ 33447 การจัดบริการสาธารณะของ

 33422 การบริหารการพัฒนาเมือง  โครงการท้องถิ่น  ท้องถิ่น

   และชนบท   33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น

 วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป 

 33432 การบริหารสำานักงาน  33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 33449 การบริหารการบริการสาธารณะ

 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ใน 33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ  

   ภาครัฐกิจ

 วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ  33450 การบริหารค่าตอบแทน 33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์

 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และประโยชน์เกื้อกูล  

 33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

หมายเหต	  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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3. สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ในประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ ส�ข�วิช�ก�รบัญชี 

 ก�รตล�ด ก�รเลข�นุก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก�รเงินและก�รธน�ค�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์  

 ก�รจดัก�รทัว่ไป หรอืประเภทวิช�อตุส�หกรรมท่องเท่ียว ส�ข�วิช�ก�รจดัก�รธรุกจิท่องเท่ียว  ก�รโรงแรม 

 และก�รบริก�ร หรือประเภทวิช�ธุรกิจก�รค้�ต่�งประเทศ ก�รจัดก�รง�นบุคคล ธุรกิจประกันภัย  

 ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถ�นพย�บ�ล ก�รประช�สัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรือ 

 อนุปริญญ�หรือเทียบเท่� หรือสูงกว่�ในส�ข�ส�ข�วิช�รัฐศ�สตร์ รัฐประศ�สนศ�สตร์ สังคมศ�สตร์  

 (รัฐศ�สตร์และรัฐประศ�สนศ�สตร์) บริห�รธุรกิจ พ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี

โครงสร้างหลักสูตร 
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 10		 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	12	ชุดวิชา	หรือ	72	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

      10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		5		ชุดวิชา

 33201 การบริหารราชการไทย  33303 นโยบายสาธารณะและ 33304 ขอบข่ายการศึกษาและวิจัย

 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง  การวางแผน  ทางรัฐประศาสนศาสตร์

   สาธารณะ   33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ (1)

 -	 เลือก		5		ชุดวิชา	จากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง	ดังนี้

 วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น 
 33421 หลักการบริหารท้องถิ่น  33446 นโยบาย แผน และ 33447 การจัดบริการสาธารณะของ

 33422 การบริหารการพัฒนาเมือง  โครงการท้องถิ่น  ท้องถิ่น

   และชนบท   33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น

 วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป 
 33432 การบริหารสำานักงาน  33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 33449 การบริหารการบริการสาธารณะ

 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ใน 33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ  

   ภาครัฐกิจ

 วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ  33450 การบริหารค่าตอบแทน 33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์

 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และประโยชน์เกื้อกูล  

 33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

หมายเหต	  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี ห
ลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณ
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ิต

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  



142 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต รหัส 30424
ชื่อปริญญา:			 บัญชีบัณฑิต

	 Bachelor	of	Accountancy

	 บช.บ.	

	 B.Acc.

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

บัญชีบัณฑิต รหัส 30424

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	144	-	148

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	162	-	163

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	175	-	176

ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หนึ่ง ดังนี ้

1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า

	 25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน

 สาขาใดสาขาหนึ่งที่ไม่ใช่ทางบริหารธุรกิจ และทางการบัญชี 

 จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำานักงาน 

 ก.พ. รับรอง หรือ

6. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาใดสาขาหนึ่ง

 ที่ไม่ใช่ทางบริหารธุรกิจ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย

 รับรอง หรือ
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30

บัญชีบัณฑิต รหัส 30424
(ต่อ)

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	144	-	148

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	162	-	163

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	175	-	176

7. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

 อนุปริญญา หรือปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึง หรือเทียบเท่าในสาขาใด

 สาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี หรือ

8.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

 อนุปริญญา หรือปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา

 การบัญชี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

บัญ
ชีบัณ

ฑ
ิต (30424)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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บัญชีบัณฑิต รหัส 30424 

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
1. สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวส. ในส�ข�ใดส�ข�หนึ่งที่ไม่ใช่ 

 ท�งบริห�รธุรกจิ และท�งก�รบัญชี หรือปริญญ�ชัน้ใดช้ันหนึง่ในส�ข�ใดส�ข�หนึง่ท่ีไมใ่ชท่�งบริห�รธุรกจิ 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	-	5	 ชุดวิชา		(	6	-	30	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 16	 ชุดวิชา	 (96	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	18	-	22	ชุดวิชา	หรือ	108	-	132	หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1.1  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่�

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)
 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 5 ชุดวิช�

 -	 บังคับ		1		ชุดวิชา

 10151 ไทยศึกษา

 -	 และเลือก		4		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 10121 อารยธรรมมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

      30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

 1.2  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. ในส�ข�ใดส�ข�หนึ่งที่ไม่ใช่ท�งบริห�รธุรกิจ และท�งก�รบัญชี

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)
 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 ชุดวิช�

 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

 1.3  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งในส�ข�ใดส�ข�หนึ่งที่ไม่ใช่ท�งบริห�รธุรกิจ

 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)
 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 ชุดวิช�

 10151 ไทยศึกษา
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  7  ชุดวิช�

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 32209 การบัญชีข้ันต้นและหลักเบ้ืองต้น 32339 การจัดการการเงิน การตลาด

 30206 กฎหมายธุรกิจและ  เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  และการผลิต

   การภาษีอากร 1 32210 องค์การและการจัดการ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์  และการจัดการเชิงกลยุทธ์

   เชิงปริมาณ

 วิช�เฉพ�ะด้�น  9  ชุดวิช�

 -	 บังคับ		7		ชุดวิชา

 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ 32311 การบัญชีต้นทุน 1 และ 32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ

   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี      การบัญชีต้นทุน 2    ภายในและการควบคุมภายใน                                                                 

 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงาน 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และ 32447 การภาษีอากร 2 และ

   การเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน การบัญชีขั้นสูง 2  การวางแผนภาษีอากร

      32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและ

       สัมมนาการบัญชีบริหาร (1)

 -	 เลือก		2		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 32444  การสอบบัญชีและการตรวจสอบ 32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

   ทางการบัญชีและการสอบบัญชี     ภายในขั้นสูง

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

บัญ
ชีบัณ

ฑ
ิต (30424)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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2.  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ� หรือปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่�ในส�ข�ใดส�ข�หนึ่ง 

 ท�งบริห�รธุรกิจที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�ก�รบัญชี

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 12	 ชุดวิชา	 (72	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	14	ชุดวิชา	หรือ	84	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12  ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  4  ชุดวิช�

 30206 กฎหมายธุรกิจและ 32209 การบัญชีข้ันต้นและหลักเบ้ืองต้น 32210 องค์การและการจัดการ

   การภาษีอากร 1  เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  และการจัดการเชิงกลยุทธ์

 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   เชิงปริมาณ   

	 วิช�เฉพ�ะด้�น  8  ชุดวิช�

 -	บังคับ		7		ชุดวิชา

 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ 32311 การบัญชีต้นทุน 1 และ 32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ

   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  การบัญชีต้นทุน 2      ภายในและการควบคุมภายใน

 32208  การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงาน 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และ 32447 การภาษีอากร 2 และ

   การเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน การบัญชีขั้นสูง 2  การวางแผนภาษีอากร

      32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและ

       สัมมนาการบัญชีบริหาร (1)

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้	    

 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบ 32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

   ทางการบัญชีและการสอบบัญชี    ภายในขั้นสูง

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

3. สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ� หรือปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�ก�รบัญชี

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 11	 ชุดวิชา	 (66	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	13	ชุดวิชา	หรือ	78	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

 วิช�แกน  3  ชุดวิช�

 30206 กฎหมายธุรกิจและ 32209 การบัญชีข้ันต้นและหลักเบ้ืองต้น 32210 องค์การและการจัดการ

   การภาษีอากร 1      เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  และการจัดการเชิงกลยุทธ์

 วิช�เฉพ�ะด้�น  8  ชุดวิช�

 -		บังคับ		7		ชุดวิชา

 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ 32311 การบัญชีต้นทุน 1 และ 32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ

   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  การบัญชีต้นทุน 2      ภายในและการควบคุมภายใน

 32208  การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงาน 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และ 32447 การภาษีอากร 2 และ

   การเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน  การบัญชีขั้นสูง 2  การวางแผนภาษีอากร

      32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและ

       สัมมนาการบัญชีบริหาร (1)

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น     

บัญ
ชีบัณ

ฑ
ิต (30424)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้
 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบ 32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

   ทางการบัญชีและการสอบบัญชี    ภายในขั้นสูง

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 
ทุกหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง  

วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) รหัส 30132

1) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�ช่�งก่อสร้�ง ช่�งโยธ� ช่�งเทคนิคสถ�ปัตยกรรม ช่�งสำ�รวจ 

 วิศวกรรมก�รท�ง วิศวกรรมชลประท�น วิศวกรรมโยธ� หรือ ส�ข�วิช�เทคนิคอุตส�หกรรม โดยมีพื้นคว�มรู้เดิม 

 ปวช. ก่อสร้�ง และมีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นด้�นท่ีเก่ียวข้องกับก�รก่อสร้�ง หรือปริญญ�ตรีศิลปบัณฑิต  

 (มณัฑนศิลป์) เฉพ�ะส�ข�วิช�ก�รออกแบบตกแตง่ภ�ยใน หรือปริญญ�ตรีช่�งชลประท�นบัณฑิต หรือปริญญ�ตรี 

 หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�วิศวกรรมศ�สตร์ (วิศวกรรมโยธ� วิศวกรรมไฟฟ้� วิศวกรรมเครื่องกล) หรือ 

 สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ (สถ�ปัตยกรรมหลัก)

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10121 อารยธรรมมนุษย์

30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการ

 ทรัพยากรมนุษย์

31302 การสำารวจปริมาณและการประมาณราคา

1,000

1,100

1,100

อาทิตย์   29  ม.ค.  2560 เช้า

เสาร์      28  ม.ค.  2560 เช้า

 

เสาร์    28  ม.ค.  2560 บ่าย

2) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. ประเภทวิช�ช่�งอุตส�หกรรม ในส�ข�วิช�เทคนิควิศวกรรมสำ�รวจ เทคนิควิศวกรรมโยธ�  

 เทคนิคสถ�ปัตยกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10121 อารยธรรมมนุษย์

30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการ

 ทรัพยากรมนุษย์

31302 การสำารวจปริมาณและการประมาณราคา

1,000

1,100

1,100

อาทิตย์   29  ม.ค.  2560 เช้า

เสาร์      28  ม.ค.  2560 เช้า

 

เสาร์    28  ม.ค.  2560 บ่าย

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204

1)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

และเลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต

10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10152 ไทยกับสังคมโลก

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,000

1,100

1,000

1,100

1,000

1,200

1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า 

 

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

2) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ในประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ใน 

 ส�ข�วิช�บรหิ�รธรุกจิ หรอืส�ข�วชิ�เศรษฐศ�สตร ์วชิ�เอกก�รเงนิและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตรธ์รุกจิ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์   29  ม.ค.  2560   บ่าย

อาทิตย์   29  ม.ค.  2560   เช้า

เสาร์      28  ม.ค.  2560   บ่าย

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก
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วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204 (ต่อ)

3) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ หรืออนุปริญญ�หรือ 

 เทียบเท่�ที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอก 

 เศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10121 อารยธรรมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

1,000

1,100

1,100

อาทิตย์   29  ม.ค.  2560 เช้า

อาทิตย์   29  ม.ค.  2560 บ่าย

เสาร์      28  ม.ค.  2560 บ่าย

4) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกก�รเงิน 

 และก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

5) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใชส่�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกก�รเงิน 

 และก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

1,100

1,100

1,200

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการเงิน รหัส 30274  กลุ่มวิชาการลงทุน รหัส 1

1)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

และเลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต

10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10152 ไทยกับสังคมโลก

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,000

1,100

1,000

1,100

1,000

1,200

1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า 

 

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

2) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ในประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ ส�ข�วิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด  

 ก�รเงินและก�รธน�ค�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ ก�รจัดก�รท่ัวไป หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ใน 

 ส�ข�วิช�บรหิ�รธรุกจิ หรอืส�ข�วชิ�เศรษฐศ�สตร ์วชิ�เอกก�รเงนิและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตรธ์รุกจิ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

1,000

1,000

1,200

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์    28 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์      28 ม.ค. 2560 เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก
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วิชาเอกการเงิน รหัส 30274  กลุ่มวิชาการลงทุน รหัส 1 (ต่อ)

3) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่� หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่� ประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ  

 ที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด ก�รเงินและก�รธน�ค�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ ก�รจัดก�รทั่วไป

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

1,000

1,000

1,100

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์    28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์     29 ม.ค. 2560 บ่าย

4) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ หรืออนุปริญญ� 

 หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร และ 

 วิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

1,000

1,000

1,100

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์   28 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

5) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกก�รเงิน 

 และก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

32303 การจัดการการเงิน

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

1,200

1,100

1,200

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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วิชาเอกการเงิน รหัส 30274  กลุ่มวิชาการลงทุน รหัส 1 (ต่อ)

6) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใชส่�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกก�รเงิน 

 และก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

30210  การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการตลาด รหัส 30284

1)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

และเลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต

10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10152 ไทยกับสังคมโลก

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,000

1,100

1,000

1,100

1,000

1,200

1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า 

 

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

โป
รแ

กร
มก

าร
ลง

ทะ
เบ

ียน
เร

ียน
 ภ

าค
ต้น

สา
ขา

วิช
าว

ิทย
าก

าร
จัด

กา
ร 

(3
0)

  



ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559 155

วิชาเอกการตลาด รหัส 30284 (ต่อ)

2) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ในประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ ส�ข�วิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด 

 ก�รเงินและก�รธน�ค�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ ก�รจัดก�รท่ัวไป หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ใน 

 ส�ข�วิช�บรหิ�รธรุกจิ หรอืส�ข�วชิ�เศรษฐศ�สตร ์วชิ�เอกก�รเงนิและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตรธ์รุกจิ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

32302 การจัดการการตลาด

32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย

1,100

1,200

1,100

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

3)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ ส�ข�วิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด  

 ก�รเงินและก�รธน�ค�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ ก�รจัดก�รทั่วไป หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ 

 ส�ข�วิช�บรหิ�รธรุกจิ หรอืส�ข�วชิ�เศรษฐศ�สตร ์วชิ�เอกก�รเงนิและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตรธ์รุกจิ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

30210  การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

4) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกก�รเงิน 

 และก�รธน�ค�ร  และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

32302 การจัดการการตลาด

32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย

1,100

1,200

1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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วิชาเอกการตลาด รหัส 30284 (ต่อ)

5) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใชส่�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกก�รเงิน 

 และก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30210  การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

1,100
1,100
1,100

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย
อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า
เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294

1)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
และเลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100
1,000

1,100
1,000
1,100
1,000
1,200
1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า 
 
เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2560 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2560 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก
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วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294 (ต่อ)

2)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ในประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ หรือประเภทวิช�อุตส�หกรรม 

 ท่องเท่ียว ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รธุรกิจท่องเที่ยว ก�รโรงแรมและก�รบริก�ร หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ใน 

 ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ ธุรกิจบริก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ 

 วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร หรือส�ข�วิช�ก�รโรงแรมและก�รท่องเที่ยว

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,000
1,100
1,100

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า
อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย
เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

3) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ  หรือประเภทวิช�อุตส�หกรรม 

 ท่องเที่ยว ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รธุรกิจท่องเที่ยว ก�รโรงแรมและก�รบริก�ร หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ 

 ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ ธุรกิจบริก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ  

 วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร หรือส�ข�วิช�ก�รโรงแรมและก�รท่องเที่ยว

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10121 อารยธรรมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,000

1,100

1,100

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

4)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนก�รจัดก�รโรงแรมและก�รท่องเที่ยวน�น�ช�ติ (I-TIM)

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10121 อารยธรรมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,000

1,100

1,100

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294 (ต่อ)

5)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ ธุรกิจบริก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือส�ข�วิช� 

 เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ และวิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร หรือส�ข�วิช�ก�รโรงแรม 

 และก�รท่องเที่ยว

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

 

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

6)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นที่ไม่ใชส่�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ ธุรกิจบริก�ร  

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ และวิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร  

 หรือส�ข�วิช�ก�รโรงแรมและก�รท่องเที่ยว

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

 

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

        1. วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น รหัส 30334

        2. วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป รหัส 30344

        3. วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัส 30354

1)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

และเลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10103  ทักษะชีวิต

10121  อารยธรรมมนุษย์

10131  สังคมมนุษย์

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,000

1,100

1,000

1,100

1,100

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

 

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย 

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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        1. วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น รหัส 30334

        2. วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป รหัส 30344

        3. วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัส 30354 (ต่อ)

2) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ ส�ข�วิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด 

 ก�รเลข�นุก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก�รเงินและก�รธน�ค�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ ก�รจัดก�รทั่วไป หรือ 

 ประเภทวิช�อุตส�หกรรมท่องเที่ยว ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รธุรกิจท่องเที่ยว ก�รโรงแรมและก�รบริก�ร หรือ 

 ประเภทวิช�ธุรกิจก�รค้�ต่�งประเทศ ก�รจัดก�รง�นบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถ�นพย�บ�ล 

 ก�รประช�สัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่� หรือสูงกว่�ในส�ข�วิช�อื่น 

 ที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�รัฐศ�สตร์ รัฐประศ�สนศ�สตร์ สังคมศ�สตร์ (รัฐศ�สตร์และรัฐประศ�สนศ�สตร์) บริห�รธุรกิจ  

 พ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

และเลือกเสรี 1 ชุดวิช� (2) 

1,100

1,000

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

	 	(2) ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่แต่ละสาขาวิชาเปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี	ยกเว้นชุดวิชาที่ 

   สาขาวิชาท่ีศึกษาไมอ่นญุาตให้เลือกเปน็ชดุวิชาเลอืกเสรีได ้ดรูายละเอียดชดุวชิาทีไ่มอ่นญุาตใหเ้ลอืกเปน็ชดุวชิาเลอืกเสรีจากเวบ็ไซต ์ 

   http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

   ทั้งนี้นักศึกษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ให้มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน	 เนื่องจาก 

	 		 มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า	1	ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
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        1. วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น รหัส 30334

        2. วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป รหัส 30344

        3. วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัส 30354 (ต่อ)

3) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ ส�ข�วิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด 

 ก�รเลข�นุก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก�รเงินและก�รธน�ค�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ ก�รจัดก�รทั่วไป หรือ 

 ประเภทวิช�อุตส�หกรรมท่องเที่ยว ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รธุรกิจท่องเที่ยว ก�รโรงแรมและก�รบริก�ร หรือ 

 ประเภทวิช�ธุรกิจก�รค้�ต่�งประเทศ ก�รจัดก�รง�นบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถ�นพย�บ�ล 

 ก�รประช�สัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่� หรือสูงกว่�ในส�ข�วิช� 

 รัฐศ�สตร์ รัฐประศ�สนศ�สตร์ สังคมศ�สตร์ (รัฐศ�สตร์และรัฐประศ�สนศ�สตร์) บริห�รธุรกิจ พ�ณิชยศ�สตร์ 

 และก�รบัญชี

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

33304 ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

เลือก 1 ชุดวิช�จ�ก 3 วิช�เอกที่เลือกเรียน

33421 หลักการบริหารท้องถิ่น (2)

33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (3)

33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล (4)

1,100

1,000

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

 

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

 (2) สำาหรับผู้เลือกเรีียนวิชาเอกการบริหารท้องถิ่น

 (3) สำาหรับผู้เลือกเรีียนวิชาเอกการบริหารงานทั่วไป

 (4) สำาหรับผู้เลือกเรีียนวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  



162 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต รหัส 30424

1)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

และเลือก 2 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้ 

10103  ทักษะชีวิต

10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10121  อารยธรรมมนุษย์

10131  สังคมมนุษย์

10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10152  ไทยกับสังคมโลก

10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

30205  คณิตศาสตร์และสถิติ

1,100

1,100

1,100

1,000

1,100

1,000

1,200

1,100

1,000

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

 

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

2) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. ในส�ข�ใดส�ข�หนึ่งที่ไม่ใช่ท�งบริห�รธุรกิจ และท�งก�รบัญชี

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ

1,100

1,000

1,000

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก
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บัญชีบัณฑิต รหัส 30424 (ต่อ)

3) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งในส�ข�ใดส�ข�หนึ่งที่ไม่ใช่ท�งบริห�รธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

32209  การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

1,100

1,000

1,200

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

 

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

4) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ� หรือปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่�ในส�ข�ใดส�ข�หนึ่งท�ง 

 บริห�รธุรกิจที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�ก�รบัญชี

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

32209  การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

1,100

1,000

1,200

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

 

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

5)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ� หรือปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�ก�รบัญชี

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

32209  การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

1,100

1,000

1,200

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

 

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 
ทุกหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง  

วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) รหัส 30132

1) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่� ในส�ข�วิช�ช่�งก่อสร้�ง ช่�งโยธ� ช่�งเทคนิคสถ�ปัตยกรรม ช่�งสำ�รวจ  

 วิศวกรรมก�รท�ง วิศวกรรมชลประท�น วิศวกรรมโยธ� หรือ ส�ข�วิช�เทคนิคอุตส�หกรรม โดยมีพื้นคว�มรู้เดิม  

 ปวช. ก่อสร้�ง และมีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นด้�นท่ีเก่ียวข้องกับก�รก่อสร้�ง หรือปริญญ�ตรีศิลปบัณฑิต  

 (มัณฑนศิลป์) เฉพ�ะส�ข�วิช�ก�รออกแบบตกแต่งภ�ยใน ปริญญ�ตรีช่�งชลประท�นบัณฑิต หรือปริญญ�ตรี 

 หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�วิศวกรรมศ�สตร์ (วิศวกรรมโยธ� วิศวกรรมไฟฟ้� วิศวกรรมเครื่องกล) หรือ 

 สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ (สถ�ปัตยกรรมหลัก)

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

1,100

1,100

1,100

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า 

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

2) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท.ประเภทวิช�ช่�งอุตส�หกรรม ในส�ข�วิช�เทคนิควิศวกรรมสำ�รวจ เทคนิควิศวกรรมโยธ�  

 เทคนิคสถ�ปัตยกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

1,100

1,100

1,100

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า 

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204

1) สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

และเลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต

10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10152 ไทยกับสังคมโลก

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,100

1,100

1,000

1,100

1,000

1,200

1,100

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

 

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

2)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือ เทียบเท่�ในประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่� 

 ในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

3)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่� 

 ที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอก 

 เศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

1,000

1,100

1,100

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย 

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204 (ต่อ)

4)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกก�รเงิน 

 และก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

5) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใชส่�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกก�รเงิน 

 และก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการเงิน รหัส 30274
1)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

และเลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต

10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10152 ไทยกับสังคมโลก

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,100

1,100

1,000

1,100

1,000

1,200

1,100

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

 

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก
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วิชาเอกการเงิน รหัส 30274 (ต่อ)

2) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่� ในประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ ส�ข�วิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด 

 ก�รเงินและก�รธน�ค�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ ก�รจัดก�รทั่วไป หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช� 

 บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

1,000

1,000

1,100

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

3) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่� หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่� ประเภทวิช�พณิชยกรรม/ บริห�รธุรกิจ ที่ไม่ใช่ 

 ส�ข�วิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด ก�รเงินและก�รธน�ค�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ ก�รจัดก�รทั่วไป 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

1,000

1,000

1,100

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

4) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ หรืออนุปริญญ� 

 หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร และ 

 วิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 บ่าย

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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วิชาเอกการเงิน รหัส 30274 (ต่อ)

5) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอก 

 ก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151  ไทยศึกษา

32206  สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

32329  การบัญชีข้ันกลางและการบัญชีข้ันสูงสำาหรับนักการเงิน

1,100

1,200

1,200

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

6)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอก 

 ก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151  ไทยศึกษา

30208  การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการตลาด รหัส 30284

1) สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

และเลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต

10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10152 ไทยกับสังคมโลก

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,100

1,100

1,000

1,100

1,000

1,200

1,100

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

 

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก
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วิชาเอกการตลาด รหัส 30284 (ต่อ)

2) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่� ในประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ ส�ข�วิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด  

 ก�รเงินและก�รธน�ค�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ ก�รจัดก�รทั่วไป หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่� ในส�ข�วิช� 

 บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

32302 การจัดการการตลาด 

32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย

1,100

1,200

1,100

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

3)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่� ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ ส�ข�วิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด  

 ก�รเงินและก�รธน�ค�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ ก�รจัดก�รทั่วไป หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่� ที่ไม่ใช่ 

 ส�ข�วิช�บรหิ�รธรุกจิ หรอืส�ข�วชิ�เศรษฐศ�สตร ์วชิ�เอกก�รเงนิและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตรธ์รุกจิ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

4)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอก 

 ก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

32302 การจัดการการตลาด 

32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย

1,100

1,200

1,100

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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วิชาเอกการตลาด รหัส 30284 (ต่อ)

5)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอก 

 ก�รเงินและก�รธน�ค�ร และวิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

1,100

1,100

1,200

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า  

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294

1) สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

และเลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต

10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10152 ไทยกับสังคมโลก

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,100

1,100

1,000

1,100

1,000

1,200

1,100

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

 

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก
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วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294 (ต่อ) 

2) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่� ในประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ หรือประเภทวิช�อุตส�หกรรม 

 ท่องเที่ยว ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รธุรกิจท่องเที่ยว ก�รโรงแรมและก�รบริก�ร หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�  

 ในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ ธุรกิจบริก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ วิช�เอก 

 ก�รเงินและก�รธน�ค�ร หรือส�ข�วิช�ก�รโรงแรมและก�รท่องเที่ยว

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10121 อารยธรรมมนุษย์

10151  ไทยศึกษา

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,000

1,100

1,100

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า  

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

3) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่� ในส�ข�วิช�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ หรือประเภทวิช� 

 อุตส�หกรรมท่องเท่ียว  ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รธุรกิจท่องเที่ยว ก�รโรงแรมและก�รบริก�ร หรืออนุปริญญ� 

 หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ ธุรกิจบริก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ 

 วิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร หรือส�ข�วิช�ก�รโรงแรมและก�รท่องเที่ยว

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10121 อารยธรรมมนุษย์

10151  ไทยศึกษา

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,000

1,100

1,100

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า  

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

4)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนก�รจัดก�รโรงแรมและก�รท่องเที่ยวน�น�ช�ติ (I - TIM)

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10121 อารยธรรมมนุษย์

10151  ไทยศึกษา

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,000

1,100

1,100

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า  

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294 (ต่อ) 

5)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ ธุรกิจบริก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือส�ข�วิช� 

 เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร หรือส�ข�วิช�ก�รโรงแรมและ 

 ก�รท่องเที่ยว

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151  ไทยศึกษา

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า 

 

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

6) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่� ในส�ข�วิช�อื่นที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ ธุรกิจบริก�ร  

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ วิช�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ วิช�เอกก�รเงินและก�รธน�ค�ร หรือ 

 ส�ข�วิช�ก�รโรงแรมและก�รท่องเที่ยว

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151  ไทยศึกษา

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า 

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

1) วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น รหัส 30334 

2) วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป รหัส 30344

3) วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัส 30354

1) สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

30204 องค์การและการจัดการ 

และเลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10152  ไทยกับสังคมโลก

1,100

1,100

1,000

1,200

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

 

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

2) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่� ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ ส�ข�วิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด 

 ก�รเลข�นุก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก�รเงินและก�รธน�ค�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ ก�รจัดก�รทั่วไป หรือ 

 ประเภทวิช�อุตส�หกรรมท่องเที่ยว ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รธุรกิจท่องเที่ยว ก�รโรงแรมและก�รบริก�ร หรือ 

 ประเภทวิช�ธุรกิจก�รค้�ต่�งประเทศ ก�รจัดก�รง�นบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถ�นพย�บ�ล 

 ก�รประช�สัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�หรือสูงกว่� ในส�ข�วิช�อื่น 

 ที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�รัฐศ�สตร์ รัฐประศ�สนศ�สตร์ สังคมศ�สตร์ (รัฐศ�สตร์และรัฐประศ�สนศ�สตร์) บริห�รธุรกิจ  

 พ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

30204 องค์การและการจัดการ 

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

33201 การบริหารราชการไทย 

1,100

1,200

1,100

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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1) วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น รหัส 30334 

2) วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป รหัส 30344

3) วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัส 30354 (ต่อ)

3) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่� ในประเภทวิช�พณิชยกรรม/บริห�รธุรกิจ ส�ข�วิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด 

 ก�รเลข�นุก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก�รเงินและก�รธน�ค�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ ก�รจัดก�รทั่วไป หรือ 

 ประเภทวิช�อุตส�หกรรมท่องเที่ยว ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รธุรกิจท่องเที่ยว ก�รโรงแรมและก�รบริก�ร หรือ 

 ประเภทวิช�ธุรกิจก�รค้�ต่�งประเทศ ก�รจัดก�รง�นบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถ�นพย�บ�ล 

 ก�รประช�สัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่� หรือสูงกว่� ในส�ข�วิช� 

 รัฐศ�สตร์ รัฐประศ�สนศ�สตร์ สังคมศ�สตร์ (รัฐศ�สตร์และรัฐประศ�สนศ�สตร์) บริห�รธุรกิจ พ�ณิชยศ�สตร์ 

 และก�รบัญชี

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

33201 การบริหารราชการไทย

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

เลือก 1 ชุดวิช�จ�กวิช�เอกที่เลือกเรียน

33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น (2) 

33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ (3)

33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (4)  

1,100

1,100

1,000

1,100

1,200

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

 

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก
 (2) สำาหรับผู้เลือกเรียนวิชาเอกการบริหารท้องถิ่น 
 (3) สำาหรับผู้เลือกเรียนวิชาเอกการบริหารงานทั่วไป
 (4) สำาหรับผู้เลือกเรียนวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต รหัส 30424

1) สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

และเลือก 2 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10152 ไทยกับสังคมโลก

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

1,300

1,100

1,100

1,000

1,100

1,000

1,200

1,000

1,000

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

 

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

2)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. ในส�ข�ใดส�ข�หนึ่งที่ไม่ใช่ท�งบริห�รธุรกิจ และท�งก�รบัญชี

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10131 สังคมมนุษย์

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

1,100

1,300

1,000

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
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บัญชีบัณฑิต รหัส 30424 (ต่อ)

3)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งในส�ข�ใดส�ข�หนึ่งที่ไม่ใช่ท�งบริห�รธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151  ไทยศึกษา

11301  ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

30206  กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

1,100

1,300

1,200

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

4) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ� หรือปริญญ�ชั้นใดชั้นหน่ึง หรือเทียบเท่� ในส�ข�ใดส�ข�หน่ึงท�ง 

 บริห�รธุรกิจที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�ก�รบัญชี

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

32209  การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ

32210  องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

1,100

1,000

1,200

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

 

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

5)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ� หรือปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�ก�รบัญชี

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

32209  การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ

32210  องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

1,100

1,000

1,200

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

 

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก
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5) สาขาวิชานิติศาสตร์  รหัส 40

สาขาวิ
สาขาวิชานิติศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตทางกฎหมายและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ที่เหมาะสมตามความต้องการของสังคมในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย รวมท้ังส่งเสริมการวิจัย

ค้นคว้าทางด้านกฎหมายให้กว้างขวางทันต่อเหตุการณ์และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยการเผยแพร่ความรู้

ทางกฎหมาย และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เช่น บริการตอบปัญหากฎหมาย โครงการกฎหมาย

เพื่อชาวบ้าน เป็นต้น

สาขาวชิานติศิาสตร ์เปดิสอนหลกัสูตรระดับบณัฑติศึกษา ระดับปรญิญาตร ีและระดับประกาศนยีบตัร เนน้

การศึกษาวิชากฎหมายในลักษณะต่างๆ เพื่อนำาไปประกอบอาชีพทางกฎหมาย เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ 

นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น

สำาหรับหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีและระดับประกาศนยีบตัร สาขาวชิานติิศาสตรเ์ปดิสอนในหลักสูตรตา่งๆ 

ดังนี้ 

1.		 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	รหัส	40114

2.		 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน	(ป.ผน.)		รหัส	40311

3.		 หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน	(ป.กท.)	รหัส	40212	เปิดสอนเฉพาะกลุ่ม

ข้าราชการกรมที่ดินเท่านั้น (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้น)

สาขาวิชานิติศาสตร์มีวัตถุประสงค์	ดังนี้

1.  ผลิตบัณฑิตวิชานิติศาสตร์ท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมตามความต้องการ 

ของสังคม

2.  พัฒนาบุคลากรที่อยู่ในวงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 

ที่เหมาะสมกับลักษณะงานและสภาพสังคม

3.  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และให้ความช่วยเหลือทาง

กฎหมายที่จำาเป็นต่อการดำารงชีพและหน้าที่การงาน ตลอดจนให้การศึกษาต่อเนื่องในระดับต่างๆ

4.  ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกฎหมายตลอดจนประชาชนทั่วไปมีความสำานึกในความยุติธรรม และ

คุณธรรม

ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์	 สามารถประกอบวิชาชีพได้ทุกอาชีพ และยังสามารถเข้า

รับราชการได้ในทุกกระทรวง ทบวง กรม เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน ตำารวจ นายทหาร 

พระธรรมนูญ นิติกร ปลัดอำาเภอ หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ต้ังสำานักงาน

ทนายความ และสามารถศึกษาต่อในสำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อสอบเป็นเนติ- 

บัณฑิตไทย (น.บ.ท.) ในระดับสูงขึ้นต่อไปได้ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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สาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114
ชื่อปริญญา:	 นิติศาสตรบัณฑิต

	 Bachelor	of	Laws

	 น.บ.

 LL.B.

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40

นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	179	-	183

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	188	-	189

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	191	-	192

ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หนึ่ง ดังนี้ 

1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า

	 25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  

 ทุกสาขาวิชา หรือ

6. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

 ทุกสาขาวิชา หรือ

7. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือ 

 เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
1. สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม. 6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวท. ทุกส�ข�วิช� หรือ ปวส. ทุกส�ข�วิช� 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	-	5	 ชุดวิชา	 (18-30	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 7	 ชุดวิชา	 (42	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 11	 ชุดวิชา	 (66	หน่วยกิต)

ง.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	22	-	24	ชุดวิชา	หรือ	132	-	144	หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1.1 สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่�

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)
 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา

 -	 บังคับ		1		ชุดวิชา

 10151 ไทยศึกษา

 -	 และเลือก		4		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10103 ทักษะชีวิต  10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 10121 อารยธรรมมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 1.2 สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท.

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

   1.2.1 ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา
      และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   1.2.2  ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม  

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 1.3 สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส.

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

  1.3.1 ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)
 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา
      และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
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   1.3.2 ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม เกษตรกรรม ช่าง (ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม ช่างพิมพ์และ  

      ช่างภาพ) เคมีอุตสาหกรรม ศิลปหัตถกรรม 

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 7 ชุดวิชา (42 หน่วยกิต)

 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล 41231 กฎหมายอาญา 1: 

   กฎหมายทั่วไป  นิติกรรม สัญญา  ภาคบทบัญญัติทั่วไป

 41201 กฎหมายมหาชน 41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด 41232 กฎหมายอาญา 2: 

    41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน  ภาคความผิด

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		10		ชุดวิชา

 41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว  41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกัน 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2:  

   มรดก  ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน  วิธีพิจารณาความแพ่งและ

 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน   กฎหมายล้มละลาย

   เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ  บริษัท 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3:

 41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม  41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักท่ัวไป   วิธีพิจารณาความอาญา

   ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย  ในวิธีพิจารณาความแพ่ง 41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย (1)

      41451 กฎหมายระหว่างประเทศ

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ (2)

  - กลุ่มชุดวิชากฎหมายทางธุรกิจ

 41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและ

   นักกฎหมาย 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้  กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน

 41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง 41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ   ทางการค้า

   ของสังคม  41452 สถาบันระหว่างประเทศ 41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี

 41404 กฎหมายแรงงาน 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน

  - กลุ่มชุดวิชากฎหมายทางมหาชน

 41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง 41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน

   ของประชาชน  ของสังคม 41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี

 41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 41404 กฎหมายแรงงาน  ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน

   นักกฎหมาย 41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 41459 กระบวนการยุติธรรมและ

 41402 ระบบกฎหมายไทยและ 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้  ระบบศาลไทย

   ต่างประเทศ 41431 การบริหารงานยุติธรรม

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
 (2) นักศึกษาที่ต้องการสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเป็นพนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นิติกร หรือ 

  ที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียน ชุดวิชา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ และ 

  ชุดวิชา 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
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 - กลุ่มชุดวิชากฎหมายทางแพ่งและอาญา

 41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 41404 กฎหมายแรงงาน 41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน

   นักกฎหมาย 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ 41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี

 41402 ระบบกฎหมายไทยและ 41431 การบริหารงานยุติธรรม  ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน

   ต่างประเทศ 41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญา 41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ

 41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง  ตามกฎหมายอื่น

   ของสังคม 

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

2. สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ� หรือปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่� 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 0	-	2	 ชุดวิชา	 (0-12	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 7	 ชุดวิชา	 (42	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 11	 ชุดวิชา	 (66	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	18	-	20	ชุดวิชา	หรือ	108	-	120	หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1 สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�ที่มีหลักสูตรไม่ถึง 3 ปี หรือเทียบเท่� จ�กสถ�บันอุดมศึกษ�

   ที่สภ�มห�วิทย�ลัยรับรอง

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)
 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา

 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 2.2 สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�ที่มีหลักสูตรไม่ตำ่�กว่� 3 ปี หรือเทียบเท่� จ�กสถ�บันอุดมศึกษ�

   ที่สภ�มห�วิทย�ลัยรับรอง 

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 ได้รับก�รยกเว้นไม่ต้องศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป
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 2.3 สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่� จ�กสถ�บันอุดมศึกษ�ที่สภ�มห�วิทย�ลัยรับรอง

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 ได้รับก�รยกเว้นไม่ต้องศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป

ข. หมวดวิชาแกน 7 ชุดวิชา (42 หน่วยกิต)

 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล 41231 กฎหมายอาญา 1: 

   กฎหมายทั่วไป  นิติกรรม สัญญา  ภาคบทบัญญัติทั่วไป

 41201 กฎหมายมหาชน 41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด 41232 กฎหมายอาญา 2:  

    41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน  ภาคความผิด

ค. หมวดวิชาเฉพาะ  11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		10		ชุดวิชา

 41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกัน 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2:  

   มรดก  ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน  วิธีพิจารณาความแพ่งและ

 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน  กฎหมายล้มละลาย

   เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ  บริษัท 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3:

 41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม  41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักท่ัวไป   วิธีพิจารณาความอาญา

   ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย  ในวิธีพิจารณาความแพ่ง 41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย (1)

      41451 กฎหมายระหว่างประเทศ

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้   

  - กลุ่มชุดวิชากฎหมายทางธุรกิจ (2)

 41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและ

   นักกฎหมาย 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้  กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน

 41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง 41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ  ทางการค้า

   ของสังคม 41452 สถาบันระหว่างประเทศ 41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี

 41404 กฎหมายแรงงาน 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน

  - กลุ่มชุดวิชากฎหมายทางมหาชน (2)

 41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง 41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน

   ของประชาชน  ของสังคม 41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี

 41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 41404 กฎหมายแรงงาน  ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน

   นักกฎหมาย 41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 41459 กระบวนการยุติธรรมและ

 41402 ระบบกฎหมายไทยและ 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้  ระบบศาลไทย

   ต่างประเทศ 41431 การบริหารงานยุติธรรม

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา	ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (2) นักศึกษาที่ต้องการสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเป็นพนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นิติกร หรือ 

  ที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียน ชุดวิชา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ และ 

  ชุดวิชา 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
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  - กลุ่มชุดวิชากฎหมายทางแพ่งและอาญา (1)

 41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับ 41404 กฎหมายแรงงาน 41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน

   นักกฎหมาย 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้  41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษี

 41402 ระบบกฎหมายไทยและ 41431 การบริหารงานยุติธรรม  ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน

   ต่างประเทศ 41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญา 41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ

 41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลง  ตามกฎหมายอื่น

   ของสังคม 

หมายเหต ุ  (1) นักศึกษาที่ต้องการสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเป็นพนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นิติกร หรือ 

   ที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียน ชุดวิชา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ และ 

   ชุดวิชา 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

นิติศาสตรบัณ
ฑ

ิต (40114)
สาขาวิชานิติศาสตร์ (40)  
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สาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน รหัส 40311
ชื่อประกาศนียบัตร:	 	 ประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน

	 	 	 Certificate	in	Community	Leaders

	 	 	 ป.ผน.

	 	 	 Cert.	in	Com.	Leaders

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40

ประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน รหัส 40311

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	185

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	189

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	192

ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หนึ่ง ดังนี้

1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า

	 25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

5. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือ

 เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

6. สำาเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือผู้ที่ศึกษา

 ตามอัธยาศัยและได้รับการเทียบโอนผลการศึกษา

 ซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
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ประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน รหัส 40311

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาแกน	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	5	ชุดวิชา	หรือ	30	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาแกน 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำาชุมชน 41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและ 41003 การบริหารจัดการชุมชน 

     การปกครองสำาหรับผู้นำาชุมชน

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		1		ชุดวิชา

 41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำาชุมชน

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 41006 การบริหารองค์กรปกครอง 41008 การจัดการการเกษตร  

   ของประชาชน  ส่วนท้องถิ่น  ทรัพยากรธรรมชาติ

    41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม 

ประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน (40311)
สาขาวิชานิติศาสตร์ (40)  
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สาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน รหัส 40212
ชื่อประกาศนียบัตร:	 	 ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน

	 	 	 Certificate	in	Land	and	Property	Law

	 	 	 ป.กท.

	 	 	 Cert.	in	LPL.

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40

ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดิน

และทรัพย์สิน 

รหัส 40212

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	187

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	190

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

1.	 คุณสมบัติเฉพาะ

 1.1 “ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการของกรมที่ดินเท่านั้น”  และ

2.	 สำาเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง	ดังนี้

 2.1 สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบ

   อาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา 

   นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

 2.2 สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุ

	 	 	 ไม่ตำ่ากว่า	25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

   ที่สมัคร หรือ

 2.3 สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการ

   อบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัย

   รับรอง หรือ

 2.4 สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 2.5 สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า

   จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

หมายเหต ุ  ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สินต้องจัดส่งสำาเนาบัตรประจำาตัวข้าราชการกรมที่ดิน 

  เป็นหลักฐานการสมัครเพิ่มเติมด้วย จำานวน 1 ฉบับ

ปร
ะก

าศ
นีย

บัต
รก

ฎห
มา

ยก
าร

ที่ด
ินแ

ละ
ทร

ัพ
ย์ส

ิน 
(4

02
12

)
สา

ขา
วิช

าน
ิติศ

าส
ตร

์ (
40

)  



ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559 187

ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน รหัส 40212

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
ผู้สมัครต้องเป็นข้�ร�ชก�รกรมที่ดิน กระทรวงมห�ดไทย เท่�นั้น

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาแกน	 6	 ชุดวิชา	 (36	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 6	 ชุดวิชา	 (36	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	12	ชุดวิชา	หรือ	72	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาแกน 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

   กฎหมายทั่วไป  นิติกรรม สัญญา 41231 กฎหมายอาญา 1: 

 41201 กฎหมายมหาชน 41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด  ภาคบทบัญญัติทั่วไป

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว  41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน

   มรดก  ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย  บริษัท

 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย  41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกัน 41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม

   เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ  ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

ประกาศนียบัตรกฎห
มายการที่ดินและทรัพ

ย์สิน (40212)
สาขาวิชานิติศาสตร์ (40)  
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สาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน

ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114

1) สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

และเลือก 2 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต  

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10152 ไทยกับสังคมโลก 

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,100

1,100

1,000

1,100

1,000

1,200

1,100

1,100

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า 

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ม.ค. 2560  เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก
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นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114 (ต่อ)

2) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. และ ปวส. ทุกส�ข�วิช� หรืออนุปริญญ� หรือปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่� (1)

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (2)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา (3)

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป (3)

1,300

 1,000

 1,000

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน รหัส 40311

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (2)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำาชุมชน

41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองสำาหรับ 

  ผู้นำาชุมชน

41003 การบริหารจัดการชุมชน

1,000

1,000

1,100

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

หมายเหตุ   (1) สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ปวท. และ ปวส. ซึ่งจะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา และผู้สำาเร็จการศึกษาขั้นอนุปริญญา  
   ท่ีมีหลักสูตรไม่ถงึ 3 ปี หรอืเทียบเท่า ซ่ึงจะตอ้งศึกษาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 2 ชดุวชิา จะลงทะเบยีนเรียนหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปในภาค 
   การศึกษาใดก็ได้ แต่ถ้าจะให้สำาเร็จการศึกษาภายใน 3 ปีครึ่ง หรือ 3 ปี จะต้องลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้ 
   ในแต่ละภาคการศึกษา และลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาคการศึกษาพิเศษของแต่ละปีการศึกษา
 (2) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
  เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

  เป็นหลัก

 (3) ชุดวิชาในกลุ่มเหล่านี้มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนตามลำาดับ ซึ่งมีเลขกำากับอยู่ข้างท้าย ได้แก่

  1) ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1 ชุดวิชา 41212 กฎหมายแพ่ง 2 ชุดวิชา 41311 กฎหมายแพ่ง 3 

  2) ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1 ชุดวิชา 41232 กฎหมายอาญา 2

  3) ชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 ชุดวิชา 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 ชุดวิชา 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

  ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในข้อ 3) ควรเรียนชุดวิชาในข้อ 1) และ 2) ก่อน

  ส่วนชุดวิชาอื่นๆ นอกจากระบุข้างต้นนี้ ซึ่งมีเลขลำาดับอยู่ข้างท้าย เช่น ชุดวิชา 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1 ชุดวิชา 41322 

 กฎหมายพาณิชย์ 2 ชุดวิชา 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3 ชุดวิชา 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 เป็นต้น ชุดวิชาเหล่านี้ นักศึกษาอาจเลือก 

เรียนชุดวิชาใดก่อนหลังได้ตามความสมัครใจเพราะเนื้อหามิได้ต่อเนื่องกัน แต่ต้องเรียนชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1 และชุดวิชา 41212 

กฎหมายแพ่ง 2 ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนกฎหมายก่อน ในกรณีที่เป็นไปได้นักศึกษาควรศึกษา ชุดวิชา 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินก่อนด้วย ซึ่ง

จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหา ชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชานิติศาสตร์ (40)  
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หลักสูตรประกาศนียบัตร 

ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน รหัส 40212

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา (2)

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป (2)

1,300

 1,000

 1,000

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 
   เป็นหลัก

	 (2) ชุดวิชาในกลุ่มเหล่านี้มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนตามลำาดับ ซึ่งมีเลขกำากับอยู่ข้างท้าย ได้แก่

  1) ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1 ชุดวิชา 41212 กฎหมายแพ่ง 2 ชุดวิชา 41311 กฎหมายแพ่ง 3 

  2) ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1 ชุดวิชา 41232 กฎหมายอาญา 2

  3) ชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 ชุดวิชา 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 ชุดวิชา 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

  ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในข้อ 3) ควรเรียนชุดวิชาในข้อ 1) และ 2) ก่อน

  ส่วนชุดวิชาอื่นๆ นอกจากระบุข้างต้นนี้ ซึ่งมีเลขลำาดับอยู่ข้างท้าย เช่น ชุดวิชา 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1 ชุดวิชา 41322 

 กฎหมายพาณิชย์ 2 ชุดวิชา 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3 ชุดวิชา 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 เป็นต้น ชุดวิชาเหล่านี้ นักศึกษาอาจเลือก 

เรียนชุดวิชาใดก่อนหลังได้ตามความสมัครใจเพราะเนื้อหามิได้ต่อเนื่องกัน แต่ต้องเรียนชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1 และชุดวิชา 41212 

กฎหมายแพ่ง 2 ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนกฎหมายก่อน ในกรณีที่เป็นไปได้นักศึกษาควรศึกษา ชุดวิชา 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินก่อนด้วย ซึ่ง

จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหา ชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
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สาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
ทุกหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114

1) สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

และเลือก	2	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต  

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10152 ไทยกับสังคมโลก 

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,100

1,100

1,000

1,100

1,000

1,200

1,000

1,100

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์ 29 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์ 29 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า 

เสาร์ 29 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์ 29 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชานิติศาสตร์ (40)  



192 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559

นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114 (ต่อ)

2) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. และ ปวส. ทุกส�ข�วิช� หรืออนุปริญญ� หรือปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่�	(1)

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (2)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา (3)

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป (3)

1,300

 1,000

 1,000

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์ 29 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

หลักสูตรประกาศนียบัตร 

ประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน รหัส 40311

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (2)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำาชุมชน

และเลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ 

  และสิ่งแวดล้อม

2,000

 1,000

 1,000

 1,200

 1,100

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

 
หมายเหต	ุ	 	(1) สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ปวท. และ ปวส. ซึ่งจะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา และผู้สำาเร็จการศึกษาขั้นอนุปริญญา  

   ที่มีหลักสูตรไม่ถึง	3	ปี	หรือเทียบเท่า ซึ่งจะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา จะลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใน 

   ภาคการศกึษาใดกไ็ด ้แตถ่า้จะใหส้ำาเรจ็การศกึษาภายใน 3 ปคีร่ึง หรือ 3 ป ีจะตอ้งลงทะเบยีนเรียนตามโปรแกรมทีม่หาวทิยาลยักำาหนด 

   ให้ในแต่ละภาคการศึกษา และลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาคการศึกษาพิเศษของแต่ละปีการศึกษา 
 (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยทีต้่องชำาระเปน็คา่สมคัร 
  เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

  เป็นหลัก

 (3) ชุดวิชาในกลุ่มเหล่านี้มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนตามลำาดับ ซึ่งมีเลขกำากับอยู่ข้างท้าย ได้แก่

  1) ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1 ชุดวิชา 41212 กฎหมายแพ่ง 2 ชุดวิชา 41311 กฎหมายแพ่ง 3 

  2) ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1 ชุดวิชา 41232 กฎหมายอาญา 2

  3) ชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 ชุดวิชา 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 ชุดวิชา 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

  ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในข้อ 3) ควรเรียนชุดวิชาในข้อ 1) และ 2) ก่อน

  ส่วนชุดวิชาอื่นๆ นอกจากระบุข้างต้นนี้ ซึ่งมีเลขลำาดับอยู่ข้างท้าย เช่น ชุดวิชา 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1 ชุดวิชา 41322 

 กฎหมายพาณิชย์ 2 ชุดวิชา 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3 ชุดวิชา 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 เป็นต้น ชุดวิชาเหล่านี้ นักศึกษาอาจเลือก 

เรียนชุดวิชาใดก่อนหลังได้ตามความสมัครใจเพราะเนื้อหามิได้ต่อเนื่องกัน แต่ต้องเรียนชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1 และชุดวิชา 41212 

กฎหมายแพ่ง 2 ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการเรียนกฎหมายก่อน ในกรณีที่เป็นไปได้นักศึกษาควรศึกษา ชุดวิชา 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 

ก่อนด้วย ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหา ชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
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6) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50

สาขาวชิาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ ใหก้ารศึกษาแก่บคุลากรทางด้านสาธารณสุข และทางด้านอาชวีอนามยั เพือ่

เพิ่มพูนความรู้ และความสามารถทางวิชาการ และวิทยฐานะ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174

2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รหัส 50424

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

	 	 - วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.  เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข และอาชีวอนามัย ให้มีความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และมีคุณธรรม

2.  เพื่อผลิตงานวิจัยด้านสาธารณสุข และอาชีวอนามัย ท่ีมีคุณภาพและสามารถนำามาใช้ในการพัฒนา 

การเรียน การสอน และพัฒนางานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3.  เพื่อให้บริการวิชาการด้านสาธารณสุข และอาชีวอนามัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

4.  เพื่อทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและฟื้นฟูส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สามารถปรับเพิ่มวุฒิ 

หรือสอบเป็นนักวิชาการสาธารณสุขได้ตามกรอบอัตรากำาลังของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือเป็น 

นักสาธารณสุขในหน่วยงานทางสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานสาธารณะอื่นๆ ทางด้าน

จัดการสุขภาพ

ผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สำาหรับผู้ที่ปฏิบัติ

งานประจำา ณ สถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมสามารถปฏิบัติงานในตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยในการทำางานระดับวิชาชีพ และสามารถสอบเข้ารับราชการเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการด้าน 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ผูส้ำาเร็จการศกึษาหลกัสตูรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑติ สามารถทำางานในสถานบรกิารทางสุขภาพทัง้ในภาค

รัฐและเอกชน ทำาการประกอบอาชีพอิสระ

ทั้งนี้ผู้สำาเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ



194 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174
ชื่อปริญญา:	 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	 	

	 Bachelor	of	Public	Health	

	 ส.บ.

	 B.P.H

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174 
 

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	196	-	204

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	218-	221

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	225	-	228

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้ 

1.	 คุณสมบัติเฉพาะ

 ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวง

 ศึกษาธิการหรือกระทรวงสาธารณสุขรับรอง หรือหน่วยงานอื่น

 ที่สำานักงาน ก.พ. รับรอง และวุฒิการศึกษาที่สภาวิชาชีพ

 รับรอง จะต้องได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพนั้นๆ  และ

2.	 สำาเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง	ดังนี้

  2.1 สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

   หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือประกาศนียบัตรอื่นที่ 

   เกี่ยวข้อง (ยกเว้น ป.ผู้ช่วยพยาบาล) ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จ

   การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตร 1 ป ี

   หรือรับจากมัธยมศึกษาตอนต้น และศึกษาในหลักสูตร

   ไม่น้อยกว่า 2 ปี (เช่น ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์ ป.ผู้ช่วยเภสัชกร

   ป.ผู้ช่วยแพทย์ ป.ผดุงครรภ์อนามัย ป.วิชาเจ้าหน้าที่

   สาธารณสุข (พนักงานอนามัย จบก่อนปี พ.ศ. 2525)

     ป.พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร 1 ปี หรือ

   ปีที่ 1) หรือ

  2.2 สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ

 2.3 สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง

   วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เช่น รังสีเทคนิค เซลล์วิทยา 

   พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาและ

   ธนาคารเลือด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จ

   การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตร

   ไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือ
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174 
(ต่อ)

 

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	196	-	204

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	218	-	221

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	225	-	228

 2.4 สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง
  วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นงานสนับสนุน (เช่น เวชกรรม-
  ฟื้นฟู เวชกิจฉุกเฉิน เวชระเบียน โสตทัศนศึกษา 
  โสตทัศนูปกรณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา หรืออื่นๆ 
  ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษา
  ตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือ
  2.5 สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง
  การแพทย์แผนไทยหรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จ
  การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตร
  ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
 2.6 สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง
  สาธารณสุขศาสตร์ ที่ไม่ใช่สาธารณสุขศาสตร์โดยตรง 
  (เช่น ทันตาภิบาล ทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม
  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษา
  มัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
  2 ปี) หรือ
  2.7 สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หลักสูตร
  2 ปี ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
  หรือเทียบเคียง และต้องส่งใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล
	 	 ชั้น	2 จำานวน 1 ฉบับ เป็นหลักฐานการสมัครเพิ่มเติม หรือ
  2.8 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์หรือเทียบเคียง  
  หรือสูงกว่า หรือ
  2.9 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ 
  (เช่น วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) หรือสูงกว่า หรือ

 2.10 สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง
  สาธารณสุขศาสตร์ (เช่น สาธารณสุขชุมชน พนักงาน-
  อนามัย นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์ 
  หรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษา
  ตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือ
  2.11 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
  (เช่น สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค หรืออื่นๆ  
  ที่เกี่ยวข้อง) หรือสูงกว่า หรือ
  2.12 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางแพทย์แผนไทย หรือ 
  เทียบเคียง หรือสูงกว่า หรือ
 2.13 สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล
  เทียบเท่าอนุปริญญา หรืออนุปริญญาทางการพยาบาล 
  หรือปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือสูงกว่า และ
  ต้องส่งใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น	1	จำานวน	
	 	 1	ฉบับ เป็นหลักฐานการสมัครเพิ่มเติม หรือสำาเร็จ
  การศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  (เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกรรม 
  ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา  อาชีวอนามัย หรือ
  สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรือสูงกว่า

สาธารณ
สุขศาสตรบัณ
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สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
1. สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรท�งวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ หรือวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์  หรือ 

 ประก�ศนียบัตรอ่ืนทีเ่ก่ียวขอ้ง (ยกเวน้ ป.ผูช้ว่ยพย�บ�ล) ซึง่รบัจากผู้สำาเร็จการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย  

 และศึกษาในหลักสูตร 1 ปี หรือรับจากผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และศึกษาในหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 2 ปี (เช่น ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์ ป.ผู้ช่วยเภสัชกร ป.ผู้ช่วยแพทย์ ป.ผดุงครรภ์อนามัย  

 ป.วิชาเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข (พนักงานอนามัย จบก่อนปี พ.ศ. 2525) ป.พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  

 หลักสูตร 1 ปี หรือ ปีที่ 1) 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)	
ข.	 หมวดวิชาแกน	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)	
ค.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 15	 ชุดวิชา	 (90	หน่วยกิต)	
ง.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)	
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	23	ชุดวิชา	หรือ	138	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
  -	 บังคับ		4		ชุดวิชา
 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา
     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152 ไทยกับสังคมโลก  
 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้
 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับ 52302 วิทยาการระบาดและ
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การควบคุมโรค 
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)
 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข
 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ในชุมชน (1)

 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข 52311 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบ้ืองต้น (1)

 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข (2)

   สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52309 การส่งเสริมสุขภาพและ 53407 การบริหารงานสาธารณสุข
 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ ์  การป้องกันโรค 53408 การวางแผนงานสาธารณสุข   
   งานสาธารณสุข    ในชุมชน

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

         (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

2. สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรผู้ช่วยพย�บ�ล หรือประก�ศนียบัตรหรืออนุปริญญ�ท�งวิทย�ศ�สตร์ 

 ก�รแพทย์ (เช่น รังสีเทคนิค เซลล์วิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด 

 หรืออื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือประก�ศนียบัตรหรืออนุปริญญ�ท�งวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พที่เป็นง�นสนับสนุน 

 (เช่น เวชกรรมฟื้นฟู เวชกิจฉุกเฉิน เวชระเบียน โสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา  

 หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 

 2 ปี) หรือประก�ศนียบัตรหรืออนุปริญญ�ท�งก�รแพทย์แผนไทยหรือเทียบเคียง ซ่ึงรับจากผู้สำาเร็จ 

 การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือประก�ศนียบัตรหรือ 

 อนุปริญญ�ท�งส�ธ�รณสุขศ�สตร์ ที่ไม่ใช่ส�ธ�รณสุขศ�สตร์โดยตรง (เช่น ทันตาภิบาล ทันตสาธารณสุข  

 เทคนิคเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษา 

 ในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)	

ข.		 หมวดวิชาแกน	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)	

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)	

ง.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)	

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	19	ชุดวิชา	หรือ	114	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา 10152 ไทยกับสังคมโลก 

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับ 52302 วิทยาการระบาดและ 

     วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การควบคุมโรค  
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข
 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ในชุมชน (1)

 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข 52311 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบ้ืองต้น (1)

   สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข (2)

 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ ์ 52309 การส่งเสริมสุขภาพและ 53407 การบริหารงานสาธารณสุข
   งานสาธารณสุข  การป้องกันโรค 53408 การวางแผนงานสาธารณสุข  
       ในชุมชน
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

3. สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรท�งก�รพย�บ�ล หลักสูตร 2 ปี ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษา 

 ตอนปลายหรือเทียบเคียง 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)		

ข.	 หมวดวิชาแกน	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)	

ค.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 13	 ชุดวิชา	 (78	หน่วยกิต)	

ง.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)		

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	18	ชุดวิชา	หรือ	108	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา 10152 ไทยกับสังคมโลก 

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับ 52302 วิทยาการระบาดและ 

     วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การควบคุมโรค

 
หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

       (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 52311 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบ้ืองต้น (1)

 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข (2)

 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข 53407 การบริหารงานสาธารณสุข
   สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 53408 การวางแผนงานสาธารณสุข
 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ ์ 52309 การส่งเสริมสุขภาพและ  ในชุมชน
   งานสาธารณสุข  การป้องกันโรค 

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

4. สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีท�งสังคมศ�สตร์ หรือเทียบเคียง หรือสูงกว่�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)	

ข.	 หมวดวิชาแกน	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)	

ค.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 13	 ชุดวิชา		 (78	หน่วยกิต)

ง.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)		

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	17	ชุดวิชา	หรือ	102	หน่วยกิต	

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา  

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับ 52302 วิทยาการระบาดและ

     วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การควบคุมโรค

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

         (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาธารณ
สุขศาสตรบัณ

ฑ
ิต 50174

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)  
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข
 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข  ในชุมชน (1)

 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 52311 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบ้ืองต้น (1)

   สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52309 การส่งเสริมสุขภาพและ 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข (2)

 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ ์  การป้องกันโรค 53407 การบริหารงานสาธารณสุข
   งานสาธารณสุข   53408 การวางแผนงานสาธารณสุข  
       ในชุมชน

สา
ธา

รณ
สุข

ศา
สต

รบ
ัณ

ฑ
ิต 

(5
01

74
)

สา
ขา

วิช
าว

ิทย
าศ

าส
ตร

์สุข
ภา

พ
 (

50
)  

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

5. สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีท�งวิทย�ศ�สตร์ (เช่น วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ) หรือสูงกว่�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 12	 ชุดวิชา	 (72	หน่วยกิต)

ง.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	16	ชุดวิชา	หรือ	96	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับ 52302 วิทยาการระบาดและ

   วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การควบคุมโรค

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

         (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข

 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข  ในชุมชน (1)      

   สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 52311 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบ้ืองต้น (1)

   52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 52309 การส่งเสริมสุขภาพและ 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข (2)  

   งานสาธารณสุข  การป้องกันโรค 53407 การบริหารงานสาธารณสุข

      53408 การวางแผนงานสาธารณสุข

       ในชุมชน

สาธารณ
สุขศาสตรบัณ

ฑ
ิต (50174)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)  

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

6. สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรหรืออนุปริญญ�ท�งส�ธ�รณสุขศ�สตร์ (เช่น สาธารณสุขชุมชน พนักงาน 

 อนามัย นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์หรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษา 

 ตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)	

ข.		 หมวดวิชาแกน	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)	

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)	

ง.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)	

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	14	ชุดวิชา	หรือ	84	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

         (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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รายละเอียดหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา  

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับ 52302 วิทยาการระบาดและ  

     วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การควบคุมโรค  

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
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 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 52309 การส่งเสริมสุขภาพและ

 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม  งานสาธารณสุข  การป้องกันโรค  

 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข (1)

     สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข 53408 การวางแผนงานสาธารณสุข 

    52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ  ในชุมชน

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

7. สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ (เช่น สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค  

 หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรือสูงกว่� หรือปริญญ�ตรีท�งแพทย์แผนไทย หรือเทียบเคียง หรือสูงกว่�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)	

ข.		 หมวดวิชาแกน	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)	

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)		

ง.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา		 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	14	ชุดวิชา	หรือ	84	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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รายละเอียดหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา  

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับ 52302 วิทยาการระบาดและ  

     วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การควบคุมโรค  

สาธารณ
สุขศาสตรบัณ

ฑ
ิต (50174)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)  

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข

 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข  ในชุมชน (1)      

   สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52309 การส่งเสริมสุขภาพและ 52311 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบ้ืองต้น (1)

   52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์  การป้องกันโรค 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข (2)

   งานสาธารณสุข   53408 การวางแผนงานสาธารณสุข

       ในชุมชน  

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

         (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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8. สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรท�งก�รพย�บ�ลเทียบเท่�อนุปริญญ� หรืออนุปริญญ�ท�งก�รพย�บ�ล 

 หรือปริญญ�ตรีท�งก�รพย�บ�ลหรือสูงกว่� หรือปริญญ�ตรีท�งวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ (เช่น แพทย์  

 พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกรรม ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา อาชีวอนามัย หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)  

 หรือสูงกว่�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)	
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ข.		 หมวดวิชาแกน	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)	

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 8	 ชุดวิชา		 (48	หน่วยกิต)

ง.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา		 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	12	ชุดวิชา	หรือ	72	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา  

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับ 52302 วิทยาการระบาดและ 

     วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การควบคุมโรค  

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ

 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข  งานสาธารณสุข 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข (1) 

    สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 53408 การวางแผนงานสาธารณสุข

    52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข  ในชุมชน 

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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การแพ
ทย์แผนไทยบัณ

ฑ
ิต (50424)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต รหัส 50424
ชื่อปริญญา:		 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

	 Bachelor	of	Thai	Traditional	Medicine

	 พท.บ.

	 B.TM.

(เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
รหัส 50424
  

รับสมัครนักศึกษาเฉพาะภาคต้น

จำานวน 80 คน
โดยต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยกำาหนด ดูรายละเอียดที่หน้า 207

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	208	-	212

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	222	-	223

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

1.	 คุณสมบัติเฉพาะในการพิจารณาคัดเลือก

 1.1 มีประสบการณ์ในการทำางานในวิชาชีพทางการแพทย์ 
   แผนไทย หรือในวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ 
   แผนไทย ไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
 1.2 มีใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพทางการ 
   แพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ
 1.3 เคยได้รับการศึกษาในชุดวิชาสัมฤทธิบัตร หรือชุดวิชาใน 
   หลักสูตรการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา- 
   ธิราช หรือมหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดการเรียนการสอน 
   การแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
   ไม่น้อยกว่า 3 ชุดวิชา หรือ
 1.4 มีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเห็นสมควร
2.	 สำาเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้

 2.1 สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 
   เทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ หรือสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง(1)(2) หรือ

 2.2 สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
   อนุปริญญาทางด้านการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ 
   แผนไทยประยุกต์ หรือสูงกว่า(1)(3) หรือ

หมายเหต ุ(1) ผู้สมัครต้องจัดส่งหลักฐานการสมัครเพิ่มเติม ดังนี้

  1. หนังสือรับรองการทำางานในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย จำานวน 1 ฉบับ และ

  2. สำาเนาใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำานวน 1 ฉบับ หรือ

  3. สำาเนาใบแสดงผลการเรียนชุดวิชาสัมฤทธิบัตร หรือชุดวิชาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ  

   มหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดการเรียนการสอนการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ไม่น้อยกว่า 3 ชุดวิชา

  4. ใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาล

 (2) ผู้สมัครในข้อ 2.1 ให้ศึกษาจากเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ข้อ 1) และ 3) และข้อ 5)-6) หน้า 207

 (3) ผู้สมัครในข้อ 2.2 ให้ศึกษาจากเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ข้อ 2)-6) ในหน้า 207
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
รหัส 50424 (ต่อ)
  

รับสมัครนักศึกษาเฉพาะภาคต้น

จำานวน 80 คน
โดยต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยกำาหนด ดูรายละเอียดที่หน้า 207

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	208	-	212

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	222	-	223

 2.3 สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือปริญญาตรีทางด้าน 

   วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสูงกว่า(1)(2) หรือ
 2.4 สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ 
   ไม่ใช่ทางการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทย 

   ประยุกต์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสูงกว่า(1)(3) และ 

	 	 	 ต้องแนบสำาเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา 

	 	 	 ตอนปลายเป็นหลักฐานการสมัครเพิ่มอีก	1	ชุด

ก่อนดำาเนินการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต	 ให้ผู้สมัครอ่านรายละเอียดเงื่อนไขและ	
ขั้นตอนการสมัคร	 และกรอกแบบฟอร์มการตรวจสอบรายการเอกสารแนบท่ีผู้สมัครต้องย่ืนประกอบการสมัคร
เป็นนักศึกษา	จาก	http://healthsci.stou.ac.th/page/home.aspx	เลือกที่หลักสูตรการแพทย์แผนไทย

หมายเหต ุ(1) ผู้สมัครต้องจัดส่งหลักฐานการสมัครเพิ่มเติม ดังนี้

  1. หนังสือรับรองการทำางานในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย จำานวน 1 ฉบับ และ

  2. สำาเนาใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำานวน 1 ฉบับ หรือ

  3. สำาเนาใบแสดงผลการเรียนชุดวิชาสัมฤทธิบัตร หรือชุดวิชาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ  

   มหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดการเรียนการสอนการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ไม่น้อยกว่า 3 ชุดวิชา

  4. ใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาล

 (2) ผู้สมัครในข้อ 2.3 ให้ศึกษาจากเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ข้อ 2) - 3) และข้อ 5)-6) หน้า 207
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งดรับนักศึกษา	ข้อ	2.4

ในปีการศึกษา	2559
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

1) ผู้สมัครตามคุณสมบัติข้อ	 2.1	 ต้องสำาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  

 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยได้รับการศึกษา

 - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 

  22 หน่วยกิต

 - กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรยีนรายวชิาพืน้ฐานและรายวชิาเพิม่เตมิ รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 12 หนว่ยกติ

 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน 

  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 กรณท่ีีไมเ่ป็นไปตามท่ีกำาหนดผู้สมคัรต้องศกึษาชุดวชิาเพิม่เตมิเพือ่ปรบัพ้ืนฐานดา้นวิทยาศาสตร	์คณติศาสตร ์

	 หรือภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำาหนด	พร้อมแนบหลักฐานใบแสดงผลการเรียน

2) ผูส้มคัรตามคณุสมบัติข้อ	2.2	ถงึ	2.3 ตอ้งเปน็ผูส้ำาเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูรทีก่ระทรวงสาธารณสขุ หรอืกระทรวง 

 ศึกษาธิการ หรือสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมหาวิทยาลัยอาจเทียบความรู้และเทียบ 

 ประสบการณ์ให้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการเทียบผลการศึกษาและเทียบ 

 ประสบการณ์ระดับปริญญาตรี

3) ผู้สมัครตามคุณสมบัติข้อ	 2.1	ถึง	 2.3 ท่ีได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพทาง 

 การแพทยแ์ผนไทย ด้านการนวดไทย หรอืการผดงุครรภ์ไทย หรอืเภสชักรรมไทย หรือเวชกรรมไทย จะไดร้บัการ 

 ยกเว้นชุดวิชาตามที่หลักสูตรกำาหนด

4) ผูส้มัครตามคณุสมบตัข้ิอ	2.2 ท่ีได้รบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะหรอืการประกอบวชิาชีพทางการแพทย ์

 แผนไทยประยุกต์จะได้รับการยกเว้นชุดวิชาตามที่หลักสูตรกำาหนด

5) ผูส้มคัรตามคณุสมบตัขิอ้	2.1	ถงึ	2.3 ต้องไมเ่ปน็ผูม้คีวามประพฤตเิสยีหายซ่ึงสภาวชิาชพีแพทยแ์ผนไทยเหน็วา่ 

 จะนำามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ไม่เคยต้องโทษจำาคุกโดยศาลพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่ 

 สภาวิชาชีพฯ เห็นว่าอาจนำามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็น 

 โรคที่สภาวิชาชีพฯ ประกาศกำาหนดว่าไม่สมควรให้ประกอบโรคศิลปะ และไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 

 ไม่สมประกอบ

6) ผูส้มคัรตามคณุสมบัติข้อ	2.1	ถงึ	2.3 ตอ้งไมเ่ปน็โรคซึง่ตอ้งหา้มในการขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบ 

 โรคศลิปะหรอืการประกอบวชิาชพีทางการแพทยแ์ผนไทย ดงันี ้โรคเรือ้นในระยะตดิตอ่หรอืระยะทีป่รากฏอาการ 

 เป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 

 โรคพิษสุราเรื้อรังหรือโรคอื่นที่สภาวิชาชีพฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพการแพทย์ 

 แผนไทย

การแพ
ทย์แผนไทยบัณ

ฑ
ิต (50424)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)  
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การแพทย์แผนไทยบัณฑิต รหัส 50424 

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
1. สำ� เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ม.6) หรือเทียบเท่�ส�ยวิทย�ศ�สตร์  หรือ 

 ส�ยวิทย�ศ�สตร์-คณิตศ�สตร์  ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รรับรอง

โครงสร้างหลักสูตร      
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 18	 ชุดวิชา	 (108	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		24	ชุดวิชา		144	หน่วยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา   

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)

	 วิชาแกน		3		ชุดวิชา		(18	หน่วยกิต) 

 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 55302 วิทยาศาสตร์ใน 55322 ร่างกายมนุษย์(1)

     การแพทย์แผนไทย 

 วิชาชีพ		15		ชุดวิชา		(90		หน่วยกิต)
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 55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์ 55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1(1) (5)

   การแพทย์  และเภสัชกรรมแผนไทย(1) 55329 นวดแผนไทย 2(1) (2) 

 55305 ธรรมานามัย 55325 นวดแผนไทย 1(1) (2) 55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย(1)  

 55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมาย 55326 ประสบการณ์วิชาชีพ 55331 เวชกรรมแผนไทย 1(1) (6)

   เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย  การแพทย์แผนไทย(3) 55332 เวชกรรมแผนไทย 2(1) (6)   

 55323 เภสัชพฤกษศาสตร์ 55327 ผดุงครรภ์แผนไทย(1) (4) 55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย(1)

      55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2(1) (5)

หมายเหตุ	 (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

           (2) เป็นชุดวิชาที่ยกเว้นให้กรณีมีใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือทางการแพทย์แผนไทย 

  ด้านการนวดไทย

 (3) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (4) เป็นชุดวิชาที่ยกเว้นให้กรณีมีใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือทางการแพทย์แผนไทย 

  ด้านการผดุงครรภ์แผนไทย

 (5) เป็นชุดวิชาที่ยกเว้นให้กรณีมีใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือทางการแพทย์แผนไทย 

  ด้านเภสัชกรรมไทย

 (6) เป็นชุดวิชาที่ยกเว้นให้กรณีมีใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือทางการแพทย์แผนไทย 

  ด้านเวชกรรมไทย
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 และสาขาวิชาขอแนะนำาให้ศึกษาชุดวิชา	55301	การวิจัยสำาหรับการแพทย์แผนไทย เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

2. สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญ�ท�งด้�นก�รแพทย์แผนไทย หรือ 

 ก�รแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสูงกว่�

โครงสร้างหลักสูตร      
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 		(	6	หน่วยกิต)
ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 11	 ชุดวิชา	 		(66	หน่วยกิต)
ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 		(6	หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		13		ชุดวิชา	หรือ		78	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร  2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
 10151 ไทยศึกษา  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา  (66 หน่วยกิต)
	 วิชาแกน		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต) 
 55302 วิทยาศาสตร์ใน 55322 ร่างกายมนุษย์(1)

   การแพทย์แผนไทย 
 วิชาชีพ		9		ชุดวิชา		(54	หน่วยกิต)

การแพ
ทย์แผนไทยบัณ

ฑ
ิต (50424)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)  

 55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมาย 55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์ 55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย(1)

   เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย  และเภสัชกรรมแผนไทย(1) 55332 เวชกรรมแผนไทย 2(1) (4)

 55323 เภสัชพฤกษศาสตร์ 55326 ประสบการณ์วิชาชีพ 55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย(1)

     การแพทย์แผนไทย(2) 55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2(1) (5)

    55329 นวดแผนไทย 2(1) (3)

หมายเหตุ	 (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
           (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
 (3) เป็นชุดวิชาที่ยกเว้นให้กรณีมีใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือทางการแพทย์แผนไทย 
  ด้านการนวดไทย
 (4) เป็นชุดวิชาที่ยกเว้นให้กรณีมีใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือทางการแพทย์แผนไทย 
  ด้านเวชกรรมไทย

 (5) เป็นชุดวิชาที่ยกเว้นให้กรณีมีใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือทางการแพทย์แผนไทย 

  ด้านเภสัชกรรมไทย
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา  ( 6 หน่วยกิต)
     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 และสาขาวิชาขอแนะนำาให้ศึกษาชุดวิชา	55301	การวิจัยสำาหรับการแพทย์แผนไทย เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

3. สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�หรือปริญญ�ตรีท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ หรือสูงกว่�

โครงสร้างหลักสูตร     
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)
ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 16	 ชุดวิชา	 (96	หน่วยกิต)
ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		18	ชุดวิชา	หรือ		108	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร  3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (  6 หน่วยกิต)
 10151 ไทยศึกษา  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
	 วิชาแกน		1		ชุดวิชา		(		6	หน่วยกิต) 

หมายเหตุ	 (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
           (2) เป็นชุดวิชาที่ยกเว้นให้กรณีมีใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือทางการแพทย์แผนไทย 
  ด้านการนวดไทย
 (3) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
 (4) เป็นชุดวิชาที่ยกเว้นให้กรณีมีใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือทางการแพทย์แผนไทย 
  ด้านการผดุงครรภ์แผนไทย
 (5) เป็นชุดวิชาที่ยกเว้นให้กรณีมีใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือทางการแพทย์แผนไทย 
  ด้านเภสัชกรรมไทย
 (6) เป็นชุดวิชาที่ยกเว้นให้กรณีมีใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือทางการแพทย์แผนไทย 
  ด้านเวชกรรมไทย
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 55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย 
 วิชาชีพ		15		ชุดวิชา		(90	หน่วยกิต)
 55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร ์ 55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1(1) (5)

   การแพทย์  และเภสัชกรรมแผนไทย(1) 55329 นวดแผนไทย 2(1) (2)

 55305 ธรรมานามัย 55325 นวดแผนไทย 1(1) (2) 55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย(1)

 55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมาย 55326 ประสบการณ์วิชาชีพ 55331 เวชกรรมแผนไทย 1(1) (6)

   เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย  การแพทย์แผนไทย(3) 55332  เวชกรรมแผนไทย 2(1) (6)

 55323 เภสัชพฤกษศาสตร์ 55327 ผดุงครรภ์แผนไทย(1) (4) 55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย(1)

      55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2(1) (5)
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา  ( 6  หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 และสาขาวิชาขอแนะนำาให้ศึกษาชุดวิชา	55301	การวิจัยสำาหรับการแพทย์แผนไทย เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

4. สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�หรือปริญญ�ตรีส�ข�อื่นที่ไม่ใช่ท�งก�รแพทย์แผนไทย หรือก�รแพทย์ 

 แผนไทยประยุกต์ หรือวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ หรือสูงกว่�

โครงสร้างหลักสูตร      
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 18	 ชุดวิชา	 (108	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		20	ชุดวิชา		หรือ		120	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร  3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (  6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)

	 วิชาแกน		3		ชุดวิชา		(18	หน่วยกิต) 

 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 55302 วิทยาศาสตร์ใน 55322 ร่างกายมนุษย์(1) 

     การแพทย์แผนไทย

 

 

หมายเหตุ	 (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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 วิชาชีพ		15		ชุดวิชา		(90	หน่วยกิต)

 55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์ 55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1(1) (5)

   การแพทย์  และเภสัชกรรมแผนไทย(1) 55329 นวดแผนไทย 2(1) (2)

 55305 ธรรมานามัย 55325 นวดแผนไทย 1(1) (2) 55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย(1)

 55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมาย 55326 ประสบการณ์วิชาชีพ 55331 เวชกรรมแผนไทย 1(1) (6)

   เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย  การแพทย์แผนไทย(3) 55332 เวชกรรมแผนไทย 2(1) (6)

 55323 เภสัชพฤกษศาสตร์ 55327 ผดุงครรภ์แผนไทย(1) (4) 55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย(1)

      55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2(1) (5)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 และสาขาวิชาขอแนะนำาให้ศึกษาชุดวิชา	55301	การวิจัยสำาหรับการแพทย์แผนไทย เป็นชุดวิชาเลือกเสรี 
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

หมายเหตุ	 (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
           (2) เป็นชุดวิชาที่ยกเว้นให้กรณีมีใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือทางการแพทย์แผนไทย 
  ด้านการนวดไทย
 (3) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
 (4) เป็นชุดวิชาที่ยกเว้นให้กรณีมีใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือทางการแพทย์แผนไทย 
  ด้านการผดุงครรภ์แผนไทย
 (5) เป็นชุดวิชาที่ยกเว้นให้กรณีมีใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือทางการแพทย์แผนไทย 
  ด้านเภสัชกรรมไทย
 (6) เป็นชุดวิชาที่ยกเว้นให้กรณีมีใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือทางการแพทย์แผนไทย 

  ด้านเวชกรรมไทย

กา
รแ

พ
ทย

์แผ
นไ

ทย
บัณ

ฑ
ิต 

(5
04

24
)

สา
ขา

วิช
าว

ิทย
าศ

าส
ตร

์สุข
ภา

พ
 (

50
)  

งดร
ับน

ักศึก
ษา	ข

้อ	4

ในป
ีการ

ศึกษ
า	25

59



ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559 213

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514
ชื่อปริญญา:		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

	 Bachelor	of	Science	(Occupational	Health	and	Safety)

	 วท.บ.	(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

	 B.Sc.	(Occupational	Health	and	Safety)

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

รหัส 50514
 

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	214	-	217

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	223	-	224

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	230	-	231

สำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หนึ่ง ดังนี้

1. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ

2. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ

3. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)  

 หรือ

4. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) หรือ

5. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ

6. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ 

 อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือ

7. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือ

8. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ 

 (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) หรือ

9. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ 

 (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) หรือ

10. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีแพทย์แผนไทยบัณฑิต

หมายเหต ุ  1.  ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514 ต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาจาก 

   หลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สำานักงาน ก.พ. รับรอง

   2. สำาหรับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม โปรดติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครจาก 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ http://www.stou.ac.th ว่าจะเปิดรับสมัครเมื่อใด

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (50514)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 (50)  
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วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
1.  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ หรือวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ หรือส�ธ�รณสุขศ�สตร์ 

 (หลักสูตร 4 ปี) หรือพย�บ�ลศ�สตร์ (หลักสูตร 4 ปี)  

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)	

ข.		 หมวดวิชาแกน	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 	10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	12	ชุดวิชา	หรือ	72	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับ

   วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำาหรับ 54111 ประสบการณ์วิชาชีพ    54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:

   งานอาชีวอนามัยและ  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1)   การควบคุม (3)

   ความปลอดภัย 54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการ 54115 กฎหมายและมาตรฐานด้าน

 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัย  ระบาดด้านอาชีวอนามัยและ  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   และความปลอดภัย  ความปลอดภัย 54116  เทคโนโลยีความปลอดภัย

 54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: 

 54109 การยศาสตร์  การประเมิน (2)

หมายเหตุ	 	(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (2) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาควรศึกษาชุดวิชานี้	 ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชา	 54114	 สุขศาสตร์- 

	 	 อุตสาหกรรม	:	การควบคุม

 (3) ควรศึกษาชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้
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2.  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีวิศวกรรมศ�สตร์ ครุศ�สตร์อุตส�หกรรม หรืออุตส�หกรรมศ�สตร์

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 9	 ชุดวิชา	 (54	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	12	ชุดวิชา	หรือ	72	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับ

     วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)

 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัย 54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการ 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: 

   และความปลอดภัย  ระบาดด้านอาชีวอนามัยและ  การควบคุม (3)

 54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์      ความปลอดภัย 54115 กฎหมายและมาตรฐานด้าน

 54109 การยศาสตร์  54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 54111 ประสบการณ์วิชาชีพ     การประเมิน (2) 54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย

   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1)     

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (2) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาควรศึกษาชุดวิชานี้ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชา	 54114	 สุขศาสตร์- 

	 	 อุตสาหกรรม	:	การควบคุม

 (3) ควรศึกษาชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (50514)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 (50)  
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3.  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีวิทย�ศ�สตร์ทุกส�ข�วิช�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	13	ชุดวิชา	หรือ	78	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับ

     วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำาหรับ 54109 การยศาสตร์ 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: 

   งานอาชีวอนามัยและ 54111 ประสบการณ์วิชาชีพ  การประเมิน (2)

   ความปลอดภัย      อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1) 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:

 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัย  54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการ  การควบคุม (3)

   และความปลอดภัย     ระบาดด้านอาชีวอนามัยและ 54115 กฎหมายและมาตรฐานด้าน

 54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์    ความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

        54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (2) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาควรศึกษาชุดวิชานี้ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชา	 54114	 สุขศาสตร์- 

	 	 อุตสาหกรรม	:	การควบคุม

 (3) ควรศึกษาชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้
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4. สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีส�ธ�รณสุขศ�สตร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) พย�บ�ลศ�สตร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง  

 2 ปี) และแพทย์แผนไทยบัณฑิต

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	17	ชุดวิชา	หรือ	102	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  10151 ไทยศึกษา 

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาแกน 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับ 54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (1)

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำาหรับ 54109 การยศาสตร์ 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: 

   งานอาชีวอนามัยและ 54111 ประสบการณ์วิชาชีพ  การประเมิน (3)

   ความปลอดภัย      อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2) 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:

 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัย  54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการ  การควบคุม (4)

   และความปลอดภัย     ระบาดด้านอาชีวอนามัยและ 54115 กฎหมายและมาตรฐานด้าน

 54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์    ความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

        54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (3) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาควรศึกษาชุดวิชานี้	 ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชา	 54114	 สุขศาสตร์- 

	 	 อุตสาหกรรม	:	การควบคุม

 (4) ควรศึกษาชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้

  

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (50514)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 (50)  
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน

ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
ทุกหลักสูตร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174 

1) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรท�งวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ หรือวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ หรือประก�ศนียบัตรอื่น 

 ทีเ่กีย่วขอ้ง (ยกเวน้ ป.ผูช้ว่ยพย�บ�ล) ซ่ึงรบัจากผูส้ำาเรจ็การศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย และศกึษาในหลกัสตูร 1 ป ี 

 หรือรับจากผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี (เช่น ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์  

 ป.ผู้ช่วยเภสัชกร ป.ผู้ช่วยแพทย์ ป.ผดุงครรภ์อนามัย ป.วิชาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามัย จบก่อนปี  

 พ.ศ. 2525) ป.พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร 1 ปี หรือ ปีที่ 1)

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

10152  ไทยกับสังคมโลก 

เลือก	1	ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,200

  

1,100

1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก
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สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174 (ต่อ)

2) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรผู้ช่วยพย�บ�ล หรือประก�ศนียบัตรหรืออนุปริญญ�ท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์  

 (เช่น รังสีเทคนิค เซลล์วิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือประก�ศนียบัตร 

 หรืออนุปริญญ�ท�งวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พที่เป็นง�นสนับสนุน (เช่น เวชกรรมฟื้นฟู เวชกิจฉุกเฉิน เวชระเบียน 

 โสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษา 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือประก�ศนียบัตรหรืออนุปริญญ�ท�งก�รแพทย์ 

 แผนไทยหรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)  

 หรอืประก�ศนยีบัตรหรอือนปุรญิญ�ท�ง ส�ธ�รณสขุศ�สตร ์ทีไ่มใ่ชส่�ธ�รณสขุศ�สตรโ์ดยตรง (เชน่ ทนัตาภบิาล  

 ทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซ่ึงรับจากผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  

 และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10152 ไทยกับสังคมโลก

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

1,200

1,200

1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 บ่าย

3)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรท�งก�รพย�บ�ล หลักสูตร 2 ปี ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

 หรือเทียบเคียง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10152 ไทยกับสังคมโลก

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

1,200

1,200

1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 บ่าย

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 (50)  
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สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174 (ต่อ)

4) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีท�งสังคมศ�สตร์ หรือเทียบเคียง หรือสูงกว่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

1,100

1,100

1,200

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

5) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีท�งวิทย�ศ�สตร์ (เช่น วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) หรือสูงกว่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

1,100

1,100

1,200

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

6) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรหรืออนุปริญญ�ท�งส�ธ�รณสุขศ�สตร์ (เช่น สาธารณสุขชุมชน พนักงานอนามัย  

 นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์หรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

 และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

1,200

1,100

1,200

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก
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สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174 (ต่อ)

7) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ (เช่น สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค หรืออ่ืนๆ  

 ที่เกี่ยวข้อง) หรือสูงกว่� หรือปริญญ�ตรีท�งแพทย์แผนไทย หรือเทียบเคียง หรือสูงกว่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

1,100

1,100

1,200

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

8) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรท�งก�รพย�บ�ลเทียบเท่�อนุปริญญ� หรืออนุปริญญ�ท�งก�รพย�บ�ล หรือ 

 ปริญญ�ตรีท�งก�รพย�บ�ลหรือสูงกว่� หรือสำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีท�งวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ (เช่น 

 แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกรรม ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา อาชีวอนามัย หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง)  

 หรือสูงกว่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

และเลือกเสรี  1  ชุดวิช�	(2)

1,100

1,200

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

	 	(2) ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่แต่ละสาขาวิชาเปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี	ยกเว้นชุดวิชาที่ 

   สาขาวิชาท่ีศึกษาไมอ่นญุาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลอืกเสรีได ้ดรูายละเอียดชดุวชิาทีไ่มอ่นญุาตใหเ้ลอืกเปน็ชดุวชิาเลอืกเสรีจากเวบ็ไซต ์ 

   http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

   ทั้งนี้นักศึกษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ให้มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน	 เนื่องจาก 

	 		 มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า	1	ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 (50)  
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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต รหัส 50424

1) สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.6 หรือเทียบเท่�ส�ยวิทย�ศ�สตร์ หรือส�ยวิทย�ศ�สตร์-คณิตศ�สตร์ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ 

 รับรอง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10103 ทักษะชีวิต

10151 ไทยศึกษา

55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย

1,100

1,100 

1,000

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า 

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

2) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญ�ท�งด้�นก�รแพทย์แผนไทย หรือก�รแพทย์ 

 แผนไทยประยุกต์ หรือสูงกว่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย

55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย

55322 ร่างกายมนุษย์

1,400

1,000 

2,600

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า 

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

3) สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�หรือปริญญ�ตรีท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ หรือสูงกว่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย

55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์

55331 เวชกรรมแผนไทย 1

1,400

1,000 

6,800

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า 

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก
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การแพทย์แผนไทยบัณฑิต รหัส 50424 (ต่อ) 

4) สำ�เรจ็ก�รศึกษ�อนปุรญิญ�หรอืปรญิญ�ตรสี�ข�อืน่ทีไ่มใ่ชท่�งก�รแพทยแ์ผนไทย หรอืก�รแพทยแ์ผนไทยประยกุต์  

 หรือวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ หรือสูงกว่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย

55309  จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย

55322  ร่างกายมนุษย์

1,400

1,000 

2,600

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า 

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย 

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514

1)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ หรือปริญญ�ตรีวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ หรือปริญญ�ตรี 

 ส�ธ�รณสุขศ�สตร์ (4 ปี) หรือปริญญ�ตรีพย�บ�ลศ�สตร์ (4 ปี)

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำาหรับงานอาชีวอนามัย

   และความปลอดภัย

54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1,100

1,200 

1,000

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า  

 

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

2)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีวิศวกรรมศ�สตร์ หรือปริญญ�ตรีครุศ�สตร์อุตส�หกรรม หรืออุตส�หกรรมศ�สตร์

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย

1,100

1,000

1,000

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 (50)  

งดรับนักศึกษา	ข้อ	4

ในปีการศึกษา	2559
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วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514 (ต่อ) 

3) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีวิทย�ศ�สตร์ทุกส�ข�วิช�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำาหรับงานอาชีวอนามัย 

   และความปลอดภัย

54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1,100

1,200

1,000

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

 

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

4) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีส�ธ�รณสุขศ�สตร์ (2 ปี) หรือปริญญ�ตรีพย�บ�ลศ�สตร์ (2 ปี) หรือปริญญ�ตรี 

 แพทย์แผนไทยบัณฑิต

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำาหรับงานอาชีวอนามัย 

   และความปลอดภัย

54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1,200

1,200

1,000

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

 

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
ทุกหลักสูตร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174

1) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรท�งวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ หรือวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ หรือประก�ศนียบัตรอื่นที่ 

 เกี่ยวข้อง (ยกเว้น ป.ผู้ช่วยพย�บ�ล) ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตร 1 ปี  

 หรือรับจากผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี (เช่น ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์  

 ป.ผู้ช่วยเภสัชกร ป.ผู้ช่วยแพทย์ ป.ผดุงครรภ์อนามัย ป.วิชาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามัย จบก่อนปี  

 พ.ศ. 2525) ป.พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร 1 ปี หรือ ปีที่ 1) 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10103 ทักษะชีวิต

10151 ไทยศึกษา 

10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100

1,100

1,200

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า 

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 (50)  
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สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174 (ต่อ)

2) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรผู้ช่วยพย�บ�ล หรือประก�ศนียบัตรหรืออนุปริญญ�ท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์  

 (เช่น รังสีเทคนิค เซลล์วิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือประก�ศนียบัตร 

 หรืออนุปริญญ�ท�งวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พที่เป็นง�นสนับสนุน (เช่น เวชกรรมฟื้นฟู เวชกิจฉุกเฉิน เวชระเบียน 

 โสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษา 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือประก�ศนียบัตรหรืออนุปริญญ�ท�งก�รแพทย์ 

 แผนไทยหรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)  

 หรือประก�ศนียบัตรหรืออนุปริญญ�ท�ง ส�ธ�รณสุขศ�สตร์ ที่ไม่ใช่ส�ธ�รณสุขศ�สตร์โดยตรง (เช่น ทันตาภิบาล  

 ทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซ่ึงรับจากผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  

 และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

10152 ไทยกับสังคมโลก

50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,100

1,200

1,400

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

3) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรท�งก�รพย�บ�ล หลักสูตร 2 ปี ซึ่งรับจ�กผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 

 หรือเทียบเคียง 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

10152 ไทยกับสังคมโลก

50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,100

1,200

1,400

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560 บ่าย

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก
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สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174 (ต่อ)

4) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีท�งสังคมศ�สตร์ หรือเทียบเคียง หรือสูงกว่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

1,100

1,400

1,000

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

5) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีท�งวิทย�ศ�สตร์ (เช่น วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) หรือสูงกว่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

1,100

1,400

1,000

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

6) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรหรืออนุปริญญ�ท�งส�ธ�รณสุขศ�สตร์ (เช่น สาธารณสุขชุมชน พนักงานอนามัย  

 นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์หรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และ 

 ศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและ 

 นิติเวชศาสตร์

1,100

1,400

1,000

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 (50)  
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สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174 (ต่อ)

7) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ (เช่น สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค หรืออื่นๆ 

 ที่เกี่ยวข้อง) หรือสูงกว่� หรือปริญญ�ตรีท�งแพทย์แผนไทย หรือเทียบเคียงหรือสูงกว่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและ 

 นิติเวชศาสตร์

1,100

1,400

1,000

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

8) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรท�งก�รพย�บ�ลเทียบเท่�อนุปริญญ� หรืออนุปริญญ�ท�งก�รพย�บ�ล หรือ 

 ปริญญ�ตรีท�งก�รพย�บ�ลหรือสูงกว่� หรือปริญญ�ตรีท�งวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ (เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์  

 เภสัชกรรม ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา อาชีวอนามัย หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรือสูงกว่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

1,100

1,400

1,000

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514

1) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ หรือปริญญ�ตรีวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ หรือปริญญ�ตรี 

 ส�ธ�รณสุขศ�สตร์ (4 ปี) หรือปริญญ�ตรีพย�บ�ลศ�สตร์ (4 ปี)

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ 

54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย

   และความปลอดภัย

1,400

1,200

1,000

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก
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วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514 (ต่อ)

2) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริิญญ�ตรีวิศวกรรมศ�สตร์ หรือปริญญ�ตรีครุศ�สตร์อุตส�หกรรม หรืออุตส�หกรรมศ�สตร์

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

50102 วิทยาศาตร์ชีวภาพ

50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย

   และความปลอดภัย

1,800

1,400

1,000

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

3) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีท�งวิทย�ศ�สตร์ทุกส�ข�วิช�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย

   และความปลอดภัย

1,800

1,400

1,000

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

4) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีส�ธ�รณสุขศ�สตร์ (2 ปี) หรือปริญญ�ตรีพย�บ�ลศ�สตร์ (2 ปี) หรือปริญญ�ตรี 

 แพทย์แผนไทยบัณฑิต

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

1,000

1,800

1,000

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 (50)  
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7) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้กับบุคคลทั่วไปให้เป็นผู้มีความรู้พื้นฐาน 

ด้านทฤษฎีและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ทั้งระดับจุลภาคและมหภาค ซึ่งจะนำาไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต	ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ

1.  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134

2.  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีวัตถุประสงค์	ดังนี้

1.  มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและของกลุ่มโดยการ

แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำาในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมไปปฏิบัติได้

2.  สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

ของตนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อื่นๆ

3.  สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ  โดยยอมรับ

ข้อจำากัดของธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตน

4.  มสีว่นรว่มในการตดิตามพฒันาการในศาสตรข์องตนใหท้นัสมยัและเพิม่พนูความรูแ้ละความเขา้ใจของตน 

อยู่เสมอ

5.  มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ  ในวิชาชีพและชุมชนอย่างสมำ่าเสมอ

ผู้ท่ีสำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานของรัฐ 

เช่น กระทรวง ทบวง กรม กองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง สำานักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำานักงบประมาณ ในหน่วยงานเอกชนที่มีความ 

ต้องการนักเศรษฐศาสตร์ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจต่างๆ และสามารถศึกษาต่อในระดับ 

ที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134
ชื่อปริญญา:	 	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต

	 	 Bachelor	of	Economics

	 	 ศ.บ.

  B.Econ.

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์	รหัส	60134

 

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	232	-	234

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	239

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	241

ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หนึ่ง ดังนี้

1.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

 ภาคการศึกษาที่สมัคร	หรือ

2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า

	 25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร	หรือ

3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง	หรือ

4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง	หรือ

5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือ 

 เทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง จากสถาบันอุดมศึกษาที่ 

 สภามหาวิทยาลัยรับรอง

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ (60134)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)  
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
1.  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 6	 ชุดวิชา	 (36	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 12	 ชุดวิชา	 (72	หน่วยกิต)

ง.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	24	ชุดวิชา	หรือ	144	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10131 สังคมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151  ไทยศึกษา   

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		5		ชุดวิชา

 11201 คณิตศาสตร์สำาหรับสังคมศาสตร์ 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์  

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและ

   การบริหาร  แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 30206 กฎหมายธุรกิจและ 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 

   การภาษีอากร 1  เพื่อการจัดการ

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		8		ชุดวิชา

 60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และ 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

   เศรษฐมิติเบื้องต้น 60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ (1)

 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 60434  วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี 61401 การวิเคราะห์โครงการ  

     สารสนเทศสำาหรับการศึกษา  และแผนงาน

     เศรษฐศาสตร์

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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	 -	 และเลือก		4		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง 60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 60436 สถาบันการเงินและการลงทุน 

 60335  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 60343  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและ

 60338 เทคโนโลยีและความจำาเริญทาง  และสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาอุตสาหกรรม 

   เศรษฐกิจ 60370  เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ

       การเงินธุรกิจ

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

2. สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่� หรือปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 12	 ชุดวิชา	 (72	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	18	ชุดวิชา	หรือ	108	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 11201 คณิตศาสตร์สำาหรับสังคมศาสตร์ 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและ 60323  เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  30206  กฎหมายธุรกิจและ 30208  การบัญชีการเงินและการบัญชี

   การบริหาร  การภาษีอากร 1  เพื่อการจัดการ

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ (60134)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)  
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 -		บังคับ		8		ชุดวิชา

 60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และ 60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 

   เศรษฐมิติเบื้องต้น 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี 60499  ประสบการณ์วิชาชีพ

 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  สารสนเทศสำาหรับการศึกษา  เศรษฐศาสตร์ (1) 

 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก  เศรษฐศาสตร์ 61401 การวิเคราะห์โครงการ

       และแผนงาน

 -	 และเลือก		4		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง 60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 60436 สถาบันการเงินและการลงทุน 

 60335  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

 60338 เทคโนโลยีและความจำาเริญ  และสิ่งแวดล้อม  และการพัฒนาอุตสาหกรรม

   ทางเศรษฐกิจ 60370  เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 60482  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ

       การเงินธุรกิจ

 

หมายเหตุ	 	(1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124
ชื่อปริญญา:	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต

	 Bachelor	of	Economics

	 ศ.บ.

 B.Econ.

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	รหัส	60124

 

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	236	-	238

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	240

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	242

ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หนึ่ง ดังนี้

1.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังจากสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

 ภาคการศึกษาที่สมัคร	หรือ

2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า

	 25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร	หรือ

3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง	หรือ

4.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง	หรือ

5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขา 

 วิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การจัดการ การขาย 

 การโฆษณา การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ

 การบริหารงานบุคคล	หรือ

6.  สำาเร็จการศึกษาไม่ตำ่ากว่าขั้นอนุปริญญาทางเศรษฐศาสตร์

 หรือบริหารธุรกิจ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย

 รับรอง	หรือ

7.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)

 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ยกเว้น การโรงแรมและ

 การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และภาษาธุรกิจ  

หมายเหตุ	  ผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาตามข้อ	5	-	7	ต้องแนบสำาเนาวุฒิการศึกษาที่ระบุสาขาวิชาประกอบการสมัครด้วย จำานวน 1 ฉบับ

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)  
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
1. สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 6	 ชุดวิชา	 (36	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 12	 ชุดวิชา	 (72	หน่วยกิต)

ง.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	24	ชุดวิชา	หรือ	144	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา   

 10131 สังคมมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 11201 คณิตศาสตร์สำาหรับสังคมศาสตร์ 30206  กฎหมายธุรกิจและ 60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  การภาษีอากร 1 60482  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ

   การบริหาร 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  การเงินธุรกิจ

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 12  ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		8		ชุดวิชา

 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ (1) 61406 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

 60424  ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 61401 การวิเคราะห์โครงการและ  เศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ  

 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี  แผนงาน 61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและ

   สารสนเทศสำาหรับการศึกษา 61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรม  การจัดการการตลาด

   เศรษฐศาสตร์  ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

 -	 และเลือก		4		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ 60339  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

   การตลาดระหว่างประเทศ 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  และการพัฒนาอุตสาหกรรม

 32459  การจัดการสินเช่ือและ 60436  สถาบันการเงินและการลงทุน 61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง 

   การประเมินราคาหลักประกัน 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ  และโลจิสติกส์

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

2.  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. ในส�ข�วิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด ก�รเลข�นุก�ร ก�รจัดก�ร ก�รข�ย ก�รโฆษณ� 

 ก�รเงินและก�รธน�ค�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และก�รบริห�รง�นบุคคล หรือสำ�เร็จก�รศึกษ�ไม่ตำ่�กว่� 

 ขัน้อนปุรญิญ�ในท�งเศรษฐศ�สตร ์หรอืท�งบรหิ�รธรุกจิ จ�กสถ�บนัอดุมศกึษ�ทีส่ภ�มห�วทิย�ลยัรบัรอง 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 6	 ชุดวิชา	 (36	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	12	ชุดวิชา	หรือ	72	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 11201 คณิตศาสตร์สำาหรับสังคมศาสตร์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ  

 30206 กฎหมายธุรกิจและ 60310  สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ  การเงินธุรกิจ

   การภาษีอากร 1

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ (1) 61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรม

 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี 61401 การวิเคราะห์โครงการและ  ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

   สารสนเทศสำาหรับการศึกษา  แผนงาน 61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและ

   เศรษฐศาสตร์    การจัดการการตลาด 

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)  
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3. สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. ประเภทวิช�บริห�รธุรกิจทุกส�ข�วิช� ยกเว้น ก�รโรงแรมและก�รท่องเที่ยว 

 ธุรกิจบริก�ร และภ�ษ�ธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 8	 ชุดวิชา	 (48	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	16	ชุดวิชา	หรือ	96	หน่วยกิต	

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาแกน 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 11201 คณิตศาสตร์สำาหรับสังคมศาสตร์  60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ

 30206 กฎหมายธุรกิจและ 60310  สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ  การเงินธุรกิจ

   การภาษีอากร 1

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		6		ชุดวิชา

 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ (1) 61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรม 

 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี 61401 การวิเคราะห์โครงการและ  ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

   สารสนเทศสำาหรับการศึกษา  แผนงาน 61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและ

   เศรษฐศาสตร์    การจัดการการตลาด

 -	 และเลือก		2		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ 60340  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 60473  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

   การตลาดระหว่างประเทศ 60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน  และการพัฒนาอุตสาหกรรม

 32459  การจัดการสินเชื่อและ 60436 สถาบันการเงินและการลงทุน 61406 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

   การประเมินราคาหลักประกัน 60450  เศรษฐศาสตร์สาธารณะ  เศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ

 60339  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์   61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง

       และโลจิสติกส์

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน

ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
ทุกหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134

1)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10131 สังคมมนุษย์

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

1,100

1,100

1,100

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

2)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญ� หรือปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

1,100

1,100

1,200

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)  
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124 

1)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10131 สังคมมนุษย์

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

และเลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

 

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

2)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. ประเภทวิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด ก�รเลข�นุก�ร ก�รจัดก�ร ก�รข�ย ก�รโฆษณ� 

 ก�รเงินและก�รธน�ค�ร คอมพวิเตอรธุ์รกจิ และก�รบรหิ�รง�นบุคคล หรอืสำ�เรจ็ก�รศกึษ�ไมต่ำ�่กว�่ขัน้อนปุรญิญ� 

 ในท�งเศรษฐศ�สตร์ หรือท�งบริห�รธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ

1,100

1,100

1,000

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

3) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. ประเภทวิช�บริห�รธุรกิจทุกส�ข�วิช� ยกเว้น ก�รโรงแรมและก�รท่องเที่ยว ธุรกิจบริก�ร  

 และภ�ษ�ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

1,000

1,100

1,200

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

 
หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
ทุกหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134

1) สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,000

1,100

1,100

1,100

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

 

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

2)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญ� หรือปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

11201 คณิตศาสตร์สำาหรับสังคมศาสตร์

60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

และเลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1 

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

1,000

1,100

1,000

1,200

1,100

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย  

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)  
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124 

1) สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

1,000

1,000

1,100

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560 บ่าย

2) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. ประเภทวิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด ก�รเลข�นุก�ร ก�รจัดก�ร ก�รข�ย ก�รโฆษณ� ก�รเงิน 

 และก�รธน�ค�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และก�รบริห�รง�นบุคคล หรือสำ�เร็จก�รศึกษ�ไม่ตำ่�กว่�ขั้นอนุปริญญ� 

 ในท�งเศรษฐศ�สตร์ หรือท�งบริห�รธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ

60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ

 การศึกษาเศรษฐศาสตร์

1,100

1,100

1,000

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

3)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. ประเภทวิช�บริห�รธุรกิจทุกส�ข�วิช� ยกเว้น ก�รโรงแรมและก�รท่องเที่ยว ธุรกิจบริก�ร  

 และภ�ษ�ธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10121 อารยธรรมมนุษย์

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ

1,000

1,100

1,100

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

 

หมายเหต ุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก
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8) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์  รหัส 70

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มุ่งให้การศึกษาผู้สนใจและผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วเพ่ือนำาความรู้ไป

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ/หรือการพัฒนางานอาชีพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ  

องค์ความรู้ในหลักสูตรของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ท้ังในวิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ และ 

วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว สามารถนำาไปใช้ประยุกต์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเสริม 

สุขภาวะที่ดีให้กับสมาชิกครอบครัวทุกรุ่นวัยและยังส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมโดยรวม

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1.	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ

  -	 วิชาเอกอาหาร	 โภชนาการและการประยุกต	์ รหัส	 70314 มุ่งให้ความรู้ในด้านโภชนาการท่ีสามารถนำา 

ไปใชก้บัตนเอง ครอบครวัและชมุชน ทัง้ในดา้นการประกอบอาชพีและการพฒันาคณุภาพชวีติโดยเกีย่วขอ้งกบัโภชนาการ

มนุษย์เพื่อการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี อาหารและโภชนบำาบัด ตลอดจนอาหารสำาหรับกลุ่มบุคคลพิเศษ โภชนาการ

ศกึษาและการสือ่สาร การคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภคในดา้นอาหารและโภชนาการ นอกจากนีย้งัมุง่ใหค้วามรูใ้นดา้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหารเชงิประยกุต์ท่ีจะสามารถนำาไปใช้ในธรุกจิอตุสาหกรรมอาหารทุกประเภทโดยครอบคลมุ

เร่ืองของการถนอมและการแปรรปูอาหาร กระบวนการผลติและการพฒันาผลติภัณฑอ์าหาร การควบคมุคณุภาพและการ

ประกันคุณภาพอาหาร การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์

ยังให้องค์ความรู้อื่นๆ ในด้านการจัดการด้วยซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญของการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นการจัดการธุรกิจ

อาหารและการจัดการบริการอาหาร

2.	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 	 -	 วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว	 รหัส	 70414 มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพัฒนาการ

มนุษย์ตลอดช่วงชีวิตและเข้าใจครอบครัวในบริบทต่างๆ อีกทั้งยังมีความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันครอบครัว 

ชุมชนและสังคม โดยที่พัฒนาให้บุคคลมีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า คิด และวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพการณ์

ที่เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังมุ่งให้บุคคลสามารถประยุกต์ความรู้และประสบการณ์เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม รวมทั้งการทำางานในวิชาชีพเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์

และครอบครัวในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระอย่าง 

มีคุณธรรมและจริยธรรม

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มีวัตถุประสงค์	ดังนี้

1. เพ่ือผลติบคุลากรใหม้คีวามรู ้ความสามารถ และคณุธรรมในการประกอบอาชีพและการดำาเนนิชีวติท่ีเกีย่วขอ้ง

กับการพัฒนามนุษย์ ครอบครัวและสังคม

2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนการประยุกต์ใช้และเผยแพร่แก่

ประชาชนและสังคม

3. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านมนุษยนิเวศศาสตร์ต่อสาธารณชน โดยใช้ 

สื่อการศึกษาทางไกลและสื่ออื่นๆ
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4.  เพือ่ใหก้ารศึกษาแกป่ระชาชนทีต่อ้งการเพ่ิมพูนวทิยฐานะ และความรู้ความสามารถทางวชิาการ ซึง่จะนำาไปสู ่

การพัฒนาวิชาชีพของตน

5.  เพื่อทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมโดยผ่านความรู้ทางมนุษยนิเวศศาสตร์

ผู้ที่สำาเร็จการศึกษา	วิชาเอกอาหาร	 โภชนาการและการประยุกต์  มีโอกาสในการเลือกเข้าสู่อาชีพท่ีตนสนใจ

และถนัด ท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระท่ีเกี่ยวข้องกับนักส่งเสริมด้านอาหาร

และโภชนาการในชุมชน พนักงานควบคุมงานในสถานประกอบการอาหาร นักกำาหนดอาหารในโรงพยาบาล ครูสอน 

ด้านอาหารและโภชนาการ ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจอาหาร

ผู้ที่สำาเร็จการศึกษา	 วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว มีโอกาสในการเลือกเข้าสู่อาชีพท่ีตนสนใจ

และถนัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน รวมท้ังการประกอบอาชีพอิสระ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว ชุมชน หรือสังคม ในลักษณะของนักพัฒนาการเด็ก นักพัฒนาการ 

วัยรุ่น นักพัฒนาการผู้ใหญ่ นักพัฒนาการผู้สูงอายุ นักพัฒนาชุมชน นักส่งเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัว ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ให้ความรู้และที่ปรึกษาด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
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สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ

วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ รหัส 70314 
ชื่อปริญญา:		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(อาหาร	โภชนาการและการประยุกต์)

           Bachelor of Science in Food Nutrition and Applications

											 วท.บ.	(อาหาร	โภชนาการและการประยุกต์)

											 B.Sc.	(Food	Nutrition	and	Applications)

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70

แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ 
วิชาเอกอาหาร	โภชนาการและการประยุกต์

รหัส	70314

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	246	-	248

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	252

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	253

ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หนึ่ง ดังนี้ 

1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ 

 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด 

 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า 

	 25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม 

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 ทุกประเภทวิชา	หรือ

6. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือ

 เทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

วิชาเอกอาห
าร โภชนาการและการประยุกต์ (70314)

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (70)  



ประเภทงาน 6 (5810-376) น้ำาค้าง AW 5 28.01.59 เจ้าของงาน Proof

246 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559

แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ 

วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ รหัส 70314

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
1. สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 12	 ชุดวิชา	 (72	หน่วยกิต)

ง.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	20	ชุดวิชา	หรือ	120	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ 71202 โภชนาการมนุษย์

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		11		ชุดวิชา

 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 71307 หลักการจัดการอาหาร 71310 การจัดการสุขลักษณะและ

 71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และธุรกิจอาหาร  ความปลอดภัยในอาหาร

   การอาหารเบื้องต้น 71308 เทคโนโลยีการถนอมและ 71411 อาหารและโภชนบำาบัด

 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร (1)  แปรรูปอาหาร 71412 อาหาร โภชนาการศึกษา

 71305 การคุ้มครองและพฤติกรรม  71309 สถิติ และการวิจัยทาง  และการสื่อสาร

   ผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร

       โภชนาการและการประยุกต์ (2)

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 71413 กระบวนการผลิตและ 71414 การควบคุมคุณภาพและ 71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

   พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกันคุณภาพอาหาร

หมายเหตุ	  (1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฎิบัติเสริมทักษะ

  (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา	ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

2. สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. ทุกประเภทวิช� หรืออนุปริญญ� หรือปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่�

โครงสร้างหลักสูตร 
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาแกน	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 8	 ชุดวิชา	 (48	หน่วยกิต)

ง.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		15		ชุดวิชา		หรือ		90		หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ	 		4		ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร            และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 71202 โภชนาการมนุษย์

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8  ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		1		ชุดวิชา

 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร   

            โภชนาการและการประยุกต์(1)

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

วิชาเอกอาห
าร โภชนาการและการประยุกต์ (70314)

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (70)  
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 -	 และเลือก		7		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 71308 เทคโนโลยีการถนอมและ 71412 อาหาร โภชนาการศึกษา

 71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            แปรรูปอาหาร            และการสื่อสาร

            การอาหารเบื้องต้น 71309 สถิติและการวิจัยทางอาหาร 71413 กระบวนการผลิตและ

 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร(1) และโภชนาการ            พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 71305   การคุ้มครองและพฤติกรรม 71310  การจัดการสุขลักษณะและ 71414 การควบคุมคุณภาพและ

           ผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ ความปลอดภัยในอาหาร            การประกันคุณภาพอาหาร

      71307 หลักการจัดการอาหารและ 71411  อาหารและโภชนบำาบัด 71415  การจัดบริการอาหารในสถาบัน

   ธุรกิจอาหาร  

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

หมายเหตุ	 	(1) เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฎิบัติเสริมทักษะ
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สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว รหัส 70414 
ชื่อปริญญา: 		 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)

										 Bachelor	of	Arts	(Human	and	Family	Development)

										 ศศ.บ.	(พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)

										 B.A.	(Human	and	Family	Development)	 	

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

รหัส	70414 

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	250	-	251

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	252

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	254

ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หนึ่ง ดังนี้ 

1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ 

 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด 

 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า 

	 25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม 

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

วิชาเอกพ
ัฒ

นาการมนุษย์และครอบครัว (70414)
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (70)  
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วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว รหัส 70414

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)

ง.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	22	ชุดวิชา	หรือ	132	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก  10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ 71202 โภชนาการมนุษย์

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		13		ชุดวิชา

 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำารงชีวิต 72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการ 72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการ

 72201 ครอบครัวศึกษา  มนุษย์และครอบครัว  บริการสำาหรับครอบครัว

 72202 พัฒนาการวัยเด็ก 72301 พัฒนาการวัยรุ่น 72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและ

 72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัว 72302 นโยบายและกฎหมาย  ชุมชน

   และชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต  เกี่ยวกับครอบครัว 72401 ระบบครอบครัวไทยกับความ

 72204 เศรษฐกิจครอบครัว 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่  หลากหลายในสังคมโลก

     และผู้สูงอายุ 72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการ

       มนุษย์และครอบครัว (1)

หมายเหตุ	  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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	 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้	

 กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ/ธุรกิจ

 30201 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการบริหาร 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

 32302 การจัดการการตลาด 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ

 กลุ่มวิชาการภาษาและการสื่อสาร

 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา

 กลุ่มวิชาสังคมไทย

 12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

 กลุ่มวิชาสุขภาพอนามัย

 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

วิชาเอกพ
ัฒ

นาการมนุษย์และครอบครัว (70414)
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (70)  



252 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 
ทุกหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ

วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ รหัส 70314

1) สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1) 

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10103 ทักษะชีวิต  

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

1,100

1,000

1,100

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

2) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. ทุกประเภทวิช� หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่� หรือปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10103 ทักษะชีวิต  

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

1,100

1,000

1,100

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว รหัส 70414

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10103 ทักษะชีวิต  

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

1,100

1,000

1,100

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก
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สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 

ทุกหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ

วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ รหัส 70314

1) สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

และเลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้ 

10131 สังคมมนุษย์

10152 ไทยกับสังคมโลก

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,200

1,100

1,200

1,000

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

2) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. ทุกประเภทวิช� หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่� หรือปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10103 ทักษะชีวิต 

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

และเลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้  

10131   สังคมมนุษย์ 

10152   ไทยกับสังคมโลก 

10161   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,000

1,100

1,200

1,000

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (70)  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว รหัส 70414

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

72101 จิตวิทยาเพื่อการดำารงชีวิต

และเลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้ 

10131 สังคมมนุษย์

10152 ไทยกับสังคมโลก

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,000

1,100

1,200

1,000

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก
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9) สาขาวิชารัฐศาสตร์  รหัส 80

สาขาวชิารฐัศาสตร ์มุง่ใหก้ารศกึษาเพือ่ผลติบณัฑติทางรฐัศาสตร ์โดยมุง่เน้นการสรา้งเสรมิและการพฒันาความ

รู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีด้านการเมืองการปกครอง การเมืองการปกครองไทยและต่างประเทศ

สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี ดังนี้

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต	ประกอบด้วย	2	แขนงวิชา

1.		 แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์	 รหัส	 80124 เน้นความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง 

โดยทั่วไป ซึ่งผู้ศึกษาสามารถนำาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และอธิบาย

ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

2.		 แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 รหัส	 80314 เน้นความรู้ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่าง 

ประเทศ ซึง่ผูศึ้กษาสามารถนำาความรูไ้ปประยกุตใ์ช ้เพือ่ประโยชนใ์นการวเิคราะหแ์ละอธบิายปรากฏการณร์ะหวา่งประเทศ

ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

สาขาวิชารัฐศาสตร์มีวัตถุประสงค์	ดังนี้

1.  เพือ่เพิม่พนูความรูค้วามสามารถทางวชิาการเกีย่วกบัการเมอืงการปกครองและความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ

ให้กับข้าราชการทางการเมือง การปกครอง นักการทูต พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน

ทั่วไป

2.  เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ท่ีมีความรู้พื้นฐานอย่างดีเก่ียวกับสังคมไทย และมีความสามารถในด้านต่างๆ 

ที่จำาเป็นสำาหรับสังคม

3.  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับท้องถ่ิน ภูมิภาค และระดับประเทศในทางรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์	สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 

และหน่วยงานระหว่างประเทศในตำาแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ตำารวจ นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะห์ 

นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าท่ีการทูต พนักงานบริษัทห้างร้าน เจ้าหน้าท่ีบุคคล  

เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ประจำาบริษัทหรือธนาคารพาณิชย์ เลขานุการ นักหนังสือพิมพ์ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ มูลนิธิ หรือสมาคมระหว่างประเทศต่างๆ นอกจากนั้น  

ยังสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการเมือง ท้ังในระดับท้องถ่ิน ระดับภูมิภาค และ

ระดับประเทศ เช่น การเป็นสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล สมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ อนึ่ง สำาหรับ 

ผู้ประกอบอาชีพอิสระและประชาชนทั่วไปก็สามารถใช้ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์นี้พัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ และร่วมใน

การพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี
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สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ รหัส 80124
ชื่อปริญญา:	 รัฐศาสตรบัณฑิต	(ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)

	 Bachelor	of	Political	Science	(Theories	and	Techniques	in	Political	Science)

	 ร.บ.	(ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)	

	 B.Pol.Sc.	(Theories	and	Techniques	in	Political	Science)

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80

แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

รหัส 80124

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	257	-	259

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	265	-	266

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	269	-	270

ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หนึ่ง ดังนี้ 

1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ 

 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด 

 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า 

	 25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม 

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 

 ทุกสาขาวิชา หรือ

6. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 ทุกประเภทวิชา หรือ

7. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือ

 เทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ รหัส 80124

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	-	5	 ชุดวิชา	 (6	-	30	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 9	 ชุดวิชา	 (54	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 8	 ชุดวิชา	 (48	หน่วยกิต)

ง.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	19	-	23	ชุดวิชา	หรือ	114	-	138	หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 1.  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่�

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

	 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  5 ชุดวิช�  (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10131 สังคมมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 2.  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. ประเภทวิช�บริห�รธุรกิจ หรือ ปวส. ประเภทวิช�บริห�รธุรกิจ อุตส�หกรรม 

   ก�รท่องเที่ยว และศิลปศ�สตร์ (ภ�ษ�ต่�งประเทศ)

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

	 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  3 ชุดวิช�  (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 3.  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. ประเภทวิช�ช่�งอุตส�หกรรม เกษตรกรรม คหกรรม และศิลปหัตถกรรม หรือ   

   ปวส. ประเภทวิช�คหกรรม เกษตรกรรม ช่�ง (ช่�งโยธ� ช่�งไฟฟ้� ช่�งกล ช่�งอุตส�หกรรม ช่�งพิมพ์  

   และช่�งภ�พ) เคมีอุตส�หกรรม และศิลปหัตถกรรม

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

	 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  3 ชุดวิช�  (18 หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 4.  สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ� หรือเทียบเท่� (ยกเว้น ปวท. และ ปวส.)

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

	 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  2 ชุดวิช�  (12 หน่วยกิต) 

 10131  สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ (80124)
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)  
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 5.  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่� 

   (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

	 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 ชุดวิช�  ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)

 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและ 80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

   การเมืองไทย  80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย  80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทย

 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์  80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม  กับต่างประเทศ

 80202 สถาบันและกระบวนการ  ของการเมืองไทย 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ (1)

   ทางการเมืองไทย

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 -	บังคับ		5		ชุดวิชา

 33202 การคลังและงบประมาณ 81312 หลักและวิธีการศึกษาทาง 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย

 81310 ปรัชญาการเมือง  รัฐประศาสนศาสตร์  ทางรัฐศาสตร์

 81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

 -	 เลือก		3		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและ  81417 การบริหารและการพัฒนา 82321 การเมืองการปกครองของ

   ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย  องค์การ(3)  ประเทศในเอเชีย

 80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน 81427 กฎหมายอาญาสำาหรับรัฐศาสตร์ 82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

 81415 การวางนโยบาย โครงการ 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 82424 กฎหมายระหว่างประเทศและ 

   และการบริหารโครงการ  และพยานหลักฐานสำาหรับ  องค์การระหว่างประเทศ (4) 

 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ (2)  รัฐศาสตร์ 82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ 

       ในการพัฒนา

      82426 การเมืองการปกครองในยุโรป

       และอเมริกา

หมายเหตุ		 (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 (2) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ ห้ามลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32304 การจัดการ 

  ทรัพยากรมนุษย์ เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

 (3) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ ห้ามลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 33433  

  การพัฒนาองค์การ เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

 (4)  มหาวิทยาลัยกำาหนดใชเ้อกสารฉบับปรบัปรุงในภาคการศึกษาที ่2/2556 โดยเปลีย่นแปลงจากชดุวชิา 82424 กฎหมายระหวา่งประเทศ 

  และองค์การระหว่างประเทศ เป็นชุดวิชา	82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

คำาแนะนำา	 -	 สำาหรับนักศึกษาท่ีประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นนายตำารวจชั้นสัญญาบัตรเพื่อทำาหน้าท่ี 

	 	 ป้องกัน	ปราบปราม	หรือจราจร	 ควรลงทะเบียนเรียน	 ชุดวิชา	 81427	 กฎหมายอาญาส�าหรับ	

	 	 รัฐศาสตร์	 และชุดวิชา	 81428	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานส�าหรับ	

	 	 รัฐศาสตร์ทั้งสองชุดวิชาดังกล่าวมีเนื้อหาครอบคลุมกฎหมายไทย	 3	 วิชา	 คือ	 กฎหมายอาญา	

	 	 ครบทุกลักษณะ	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะและกฎหมายลักษณะพยาน	

	 	 ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ	ได้พิจารณาเห็นชอบ	2	ชุดวิชาดังกล่าว	ตามบันทึกที่	ทม.	มท		

	 	 0667.	22/820	ลงวันที่	27	เมษายน	2533

                 -	 นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะเข้ารับราชการในตำาแหน่งปลัดอำาเภอ	 ปลัดองค์การบริหาร 

	 	 ส่วนตำาบล	และเจ้าหน้าท่ีปกครองส่วนท้องถิ่น ขอแนะน�าให้ลงทะเบียนเรียน	 ชุดวิชา	 81427	

	 	 กฎหมายอาญา	 ส�าหรับรัฐศาสตร์	 และชุดวิชา	 81428	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ	

	 	 พยานหลักฐานส�าหรับรัฐศาสตร์

	 -	 สำาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการในตำาแหน่งสัสดี	 จะต้องศึกษาแขนงวิชาทฤษฎ ี

	 	 และเทคนิคทางรัฐศาสตร์เท่านั้น

	 -	 ผูท้ีส่�าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรนิตศิาสตรบัณฑติของมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช	และใช้คุณวฒุ	ิ

	 	 ดงักล่าวสมัครเข้าศกึษาในหลกัสตูรรัฐศาสตรบัณฑติ	สามารถโอน  ชดุวิชา	81427	กฎหมายอาญา

	 	 ส�าหรบัรฐัศาสตร์	และชดุวชิา	81428	กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและพยานหลกัฐาน	ส�าหรบั

	 	 รัฐศาสตร์	มาใช้เป็นชุดวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะได้ทั้ง	2	ชุดวิชา และศึกษาชุดวิชาเลือก

	 	 ในหมวดวิชาเฉพาะอีกเพียง	1	ชุดวิชา	(จาก	3	ชุดวิชา)

แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ (80124)
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)  
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ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	261	-	264

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	267	-	268

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	271

ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หนึ่ง ดังนี้ 

1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ 

 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด 

 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า 

	 25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม 

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 

 ทุกสาขาวิชา หรือ

6. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 ทุกประเภทวิชา หรือ

7. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือ

 เทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร    
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	-	5	 ชุดวิชา	 (6	-	30	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 17	 ชุดวิชา	 (102	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	19	-	23	ชุดวิชา	หรือ	114	-	138	หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1. สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� 

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  5  ชุดวิช�   (30 หน่วยกิต) 
 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10131 สังคมมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

 และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้  

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 2. สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.)

	 	 2.1	ปวท.	ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ	ศิลปหัตถกรรม

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  4  ชุดวิช�   (24 หน่วยกิต) 

 บังคับ		3		ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

 และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้  

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

	 	 2.2	ปวท.	ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม	เกษตรกรรม	คหกรรม

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  4  ชุดวิช�   (24 หน่วยกิต) 

 บังคับ		3		ชุดวิชา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้  

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

แขนงวิชาความสัมพั
นธ์ระห

ว่างประเทศ (80314)
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)  
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3. สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.)

	 3.1	ปวส.	ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	ศิลปกรรม

 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร  3 ปีครึ่ง) 

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป    3  ชุดวิช�  (18  หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

	 3.2	ปวส.	 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม	 อุตสาหกรรมสิ่งทอ	 คหกรรม	 เกษตรกรรม	 ประมง	 และเทคโนโลยี 

	 	 	 สารสนเทศและการสื่อสาร	

 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร  3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป   3  ชุดวิช�  (18  หน่วยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

4. สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�หรือเทียบเท่� 

 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร  3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป   2  ชุดวิช�  (12  หน่วยกิต)

 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

5. สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�

 (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร  3 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป   1  ชุดวิช�  (6  หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102  หน่วยกิต)

 วิช�แกน  6  ชุดวิช�  (36  หน่วยกิต)  
 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 80212 หลักพื้นฐานทาง 82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์

 80111 หลักพื้นฐานการเมือง  รัฐประศาสนศาสตร์และ  ระหว่างประเทศ

   การปกครอง  นโยบายสาธารณะ 82202 การเมืองเปรียบเทียบ

    80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์(1) 

 วิช�เฉพ�ะด้�น   11  ชุดวิช�  (66  หน่วยกิต)  
 บังคับ		8		ชุดวิชา

 82227 ความคิดทางการเมืองและ 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือ 82327 อาเซียนเบื้องต้น

   สังคม  ระหว่างประเทศ 82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

 82322 สังคมโลก 82326 กฎหมายระหว่างประเทศ 82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก

 82324 เศรษฐกิจและการเมือง  และองค์การระหว่างประเทศ 

   ระหว่างประเทศ  

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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	 เลือก	3	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้  

 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย 82321 การเมืองการปกครองของ 82426 การเมืองการปกครองในยุโรป

   ทางรัฐศาสตร์  ประเทศในเอเชีย   และอเมริกา

 81427 กฎหมายอาญาสำาหรับ 82423 การเมืองระหว่างประเทศใน 82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการ

   รัฐศาสตร์  เอเชีย   ระหว่างประเทศ

 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความ 82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ 82429 การระหว่างประเทศของไทย

   อาญาและพยานหลักฐาน  ในการพัฒนา  

   สำาหรับรัฐศาสตร์

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  ชุดวิชา ( 6  หน่วยกิต)

 ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกเสรี 

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 ก.  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 ข.  ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซ้ำาซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 ค.  ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยท่ี http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก  

ปริญญาตรี เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี

แขนงวิชาความสัมพั
นธ์ระห

ว่างประเทศ (80314)
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)  
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คำาแนะนำา	 -	 สำาหรับนักศึกษาท่ีประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นนายตำารวจชั้นสัญญาบัตรเพื่อทำาหน้าที ่

	 	 ป้องกัน	ปราบปราม	หรือจราจร	 ควรลงทะเบียนเรียน	 ชุดวิชา	 81427	 กฎหมายอาญาส�าหรับ	

	 	 รัฐศาสตร์	 และชุดวิชา	 81428	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานส�าหรับ	

	 	 รัฐศาสตร์	 ทั้งสองชุดวิชาดังกล่าว	 มีเนื้อหาครอบคลุมกฎหมายไทย	 3	 วิชา	 คือ	 กฎหมายอาญา	

	 	 ครบทุกลักษณะ	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะและกฎหมายลักษณะพยาน	

	 	 ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการต�ารวจได้พิจารณาเห็นชอบ	2	ชุดวิชาดังกล่าว	ตามบันทึกที่	ทม.	มท		

	 	 0667.	22/820	ลงวันที่	27	เมษายน	2533

                 - นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะเข้ารับราชการในตำาแหน่งปลัดอำาเภอ	 ปลัดองค์การบริหาร 

	 	 ส่วนตำาบล	 และเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ขอแนะน�าให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา	 81427	

	 	 กฎหมายอาญาส�าหรับรัฐศาสตร์	 และชุดวิชา	 81428	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ	

	 	 พยานหลักฐานส�าหรับรัฐศาสตร์

	 - สำาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการในตำาแหน่งสัสดี	 จะต้องศึกษาในแขนงวิชาทฤษฎี 

	 	 และเทคนิคทางรัฐศาสตร์เท่านั้น

	 -	 ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 และใช้คุณวุฒิ	

	 	 ดังกล่าวสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต	สามารถเทียบโอน ชุดวิชา	81427	กฎหมาย	

	 	 อาญาส�าหรับรัฐศาสตร์	และชดุวิชา	81428	กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาและพยานหลกัฐาน		

	 	 ส�าหรับรัฐศาสตร์	มาใช้เป็นชุดวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะได้ทั้ง	 2	 ชุดวิชา และจะต้องศึกษา	

	 	 ชุดวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะอีกเพียง	1	ชุดวิชา	(จาก	3	ชุดวิชา)
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สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 
ทุกหลักสูตร

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ รหัส 80124

1) สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,000

1,100

1,100

1,100

1,100

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

2)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. ประเภทวิช�บริห�รธุรกิจ หรือ ปวส. ประเภทวิช�บริห�รธุรกิจ อุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว  

 และศิลปศ�สตร์ (ภ�ษ�ต่�งประเทศ)

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

1,000
1,000
1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)  
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แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ รหัส 80124 (ต่อ)

3)  สำ � เร็จก�รศึกษ� ปวท.  ประเภทวิช�ช่ �งอุตส�หกรรม เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปหัตถกรรม หรือ  

 ปวส. ประเภทวิช�คหกรรม เกษตรกรรม ช่�ง (ช่�งโยธ� ช่�งไฟฟ้� ช่�งกล ช่�งอุตส�หกรรม ช่�งพิมพ์และช่�งภ�พ)  

 เคมีอุตส�หกรรม และศิลปหัตถกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

1,000

1,100

1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

4)  สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา 

80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

1,100

1,100

1,100

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

5)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา 

80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

81310 ปรัชญาการเมือง

1,100

1,100

1,000

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314

1) สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151   ไทยศึกษา

เและลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10162   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

10163   ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,000

1,100

1,100

1,100

1,100

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

2) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิช�ช่�งอุตส�หกรรม เกษตรกรรม คหกรรม และ 

 ประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพีชัน้สงู (ปวส.) ประเภทวชิ�อตุส�หกรรม อตุส�หกรรมสิ่งทอ เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลย ี

 ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

1,000

1,100

1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

3)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิช�บริห�รธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม และประก�ศนียบัตร- 

 วิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิช�พ�ณิชยกรรมหรือบริห�รธุรกิจ อุตส�หกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

1,000

1,000

1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)  
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แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314 (ต่อ)

4)  สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10131 สังคมมนุษย์ 

10151 ไทยศึกษา

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

1,100

1,100

1,000

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

5)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

1,100

1,000

1,000

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก
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สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 
ทุกหลักสูตร

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ รหัส 80124

1) สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

1,000

1,100

1,000

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

2) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. ประเภทวิช�บริห�รธุรกิจ หรือ ปวส. ประเภทวิช�บริห�รธุรกิจ อุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียว  

 และศิลปศ�สตร์ (ภ�ษ�ต่�งประเทศ)

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

1,000

1,000

1,100

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560 บ่าย

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)  
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แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ รหัส 80124 (ต่อ)

3)  สำ � เร็จก�รศึกษ� ปวท.  ประเภทวิช�ช่ �งอุตส�หกรรม เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปหัตถกรรม หรือ 

 ปวส.  ประเภทวิช�คหกรรม เกษตรกรรม ช่�ง (ช่�งโยธ� ช่�งไฟฟ้� ช่�งกล ช่�งอุตส�หกรรม ช่�งพิมพ์และช่�งภ�พ)  

 เคมีอุตส�หกรรม  และศิลปหัตถกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

1,000

1,000

1,100

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560 บ่าย

4) สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�หรือเทียบเท่�  

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

1,000

1,000

1,100

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560 บ่าย

5) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

1,000

1,000

1,100

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560 บ่าย

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก
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เร
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วิช
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ตร

์ (
80

)  
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314

1) สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

1,000

1,100

1,000

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

2) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.) ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกส�ข�วิช� อนุปริญญ� 

 หรือเทียบเท่� และปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์

 และนโยบายสาธารณะ

82202 การเมืองเปรียบเทียบ

1,000

1,000

1,000

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560 บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)  
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10) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  รหัส 90

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ให้การศึกษาแก่ผู้ปฏิ บัติงานในอาชีพการเกษตรและอาชีพ 

ที่ เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสหกรณ์ ประชาชนทั่วไปที่ต้องการแสวงหาความรู้  ความสามารถ ตลอดจน 

ผู้ต้องการเพิ่มวิทยฐานะในการปฏิบั ติงานทางด้านส่ง เสริมการเกษตร การจัดการทรัพยากรป่าไม้และ 

สิง่แวดลอ้ม การจัดการการผลติพชื การจัดการการผลติสตัว ์สหกรณ ์และธุรกจิการเกษตร โดยยดึหลกัการศกึษาตลอดชวีติ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ	ดังนี้

1.		 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต	 แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร	 รหัส	 90144 เน้นการพัฒนาบุคลากร 

ซ่ึงกำาลังปฏบิติังานด้านสง่เสรมิการเกษตร และสายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิการเกษตร ใหม้คีวามรูค้วามสามารถทาง

งานส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานและใช้ในชีวิตประจำาวัน

2.		 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต	 แขนงวิชาการจัดการการเกษตร	 เน้นการพัฒนาบุคลากรซึ่ ง 

กำาลังปฏิบัติงานด้านการเกษตร ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการจัดการธุรกิจ 

สินค้าเกษตร ตลอดจนสายงานที่ เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสายงานท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจการเกษตร ให้มี 

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านการจัดการผลิตทางการเกษตร ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

และสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการการผลิต การแปรรูป การจัดจำาหน่ายและการบริการทางด้านสินค้าเกษตร เพื่อนำาไปใช้

ในการอาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน และใช้ในชีวิตประจำาวัน ประกอบด้วยวิชาเอกดังนี้

  2.1   วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514

  2.2   วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524

  2.3   วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534

  2.4   วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544

3.		 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	 แขนงวิชาสหกรณ์	 รหัส	 90614 มุ่งใช้ระบบการศึกษาทางไกลให้ 

การศึกษาแก่บุคคลในขบวนการสหกรณ์ทุกระดับ บุคคลในหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องกับการสหกรณ์

และผู้สนใจมีความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ และการบริหารธุรกิจสหกรณ์ ให้สามารถนำาความรู้ไปพัฒนาการสหกรณ์ 

ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และเป็นเครื่องมือที่สำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และประเทศชาติ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มีวัตถุประสงค์	ดังนี้

1.  เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์ ธุรกิจการเกษตร  

การจัดการการผลิตพืชและสัตว์ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ท้ังในประเทศและต่างประเทศด้วย

ระบบการศึกษาทางไกล

2.  เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านการเกษตร สหกรณ์ ทรัพยากรป่าไม้และ 

สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติ

3.  เพื่อเผยแพร่ความรู้และเรียนรู้ร่วมกันกับเกษตรกร ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น ในการจัดการการเกษตรและ

สหกรณ์ให้ได้มาตรฐานสากล และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.  เพื่อพัฒนาการเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล และคำานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 

โดยความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่น



ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559 273

ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์	จะสามารถประกอบอาชีพอิสระ อาทิ ทำาการเกษตร 

ประกอบธุรกิจการเกษตรอื่นๆ รวมทั้ งทำางานในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งทำางานในหน่วยงานภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ เช่น ทำางานในบริษัทประกอบธุรกิจ

การเกษตรและสหกรณ์ หรือจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ธนาคาร มูลนิธิท่ีเก่ียวข้อง และสามารถ 

ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร รหัส 90144
ชื่อปริญญา:			 เกษตรศาสตรบัณฑิต	(ส่งเสริมการเกษตร)

										 Bachelor	of	Agriculture	(Agricultural	Extension)

										 กษ.บ.	(ส่งเสริมการเกษตร)

										 B.Ag.	(Agricultural	Extension)

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รหัส 90

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

รหัส 90144

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	275-278

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	309-310

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	323-324

ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หนึ่ง ดังนี้

1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

  มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังจากสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

   เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า	

					 25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

   หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง	หรือ

4.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

 ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

6. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือ 

 ประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ

7. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

 หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ	 	สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

  หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ทางการเกษตร ให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา คือ

  1)  ชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม  2)  ชุดวิชา 90303 พืชเศรษฐกิจ และ 3) ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์ 
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แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร รหัส 90144

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
1. สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่� ประเภทวิช� 

 เกษตรกรรม หรือประเภทวิช�อื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 17	 ชุดวิชา	 (102	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	24	ชุดวิชา	หรือ	144	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

	 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152  ไทยกับสังคมโลก

 -	 และเลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		15		ชุดวิชา

 90201 การจัดการฟาร์ม 91310 หลักการบริหารการส่งเสริม 91350 การเป็นผู้นำา มนุษยสัมพันธ์

 90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากร  การเกษตร  และจิตวิทยาสำาหรับเกษตรกร

   เกษตรและสิ่งแวดล้อม 91311 การจัดการความรู้เพื่องาน 91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน

 90303 พืชเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการเกษตร  และองค์กรการเกษตร

 90305  การผลิตสัตว์ 91312 การจัดการระบบการเกษตร 91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร

 91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ  เชิงบูรณาการ 91418 ประสบการณ์วิชาชีพ

   การส่งเสริมการเกษตร 91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงาน  ส่งเสริมการเกษตร (1)

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร  ส่งเสริมการเกษตร 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

       การเกษตร

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

 

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร (90144)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ์
 (90)  
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 -	 เลือก		2		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 90406 ดิน นำ้า และปุ๋ย 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น 93457 การจัดการการผลิตพืชไร่

 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ 93343 หลักโภชนศาสตร์และอาหารสัตว์ (1) อุตสาหกรรม

 91465 การจัดการการท่องเที่ยว 93353 การจัดการผลผลิตพืช 93458 การจัดการการผลิตไม้ดอก

   เชิงเกษตร 93456 การจัดการการผลิตธัญพืช  ไม้ประดับเชิงธุรกิจ

 91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ  และพืชอาหารสัตว์ 93459 การจัดการการผลิตไม้ผล

   และเศรษฐกิจ    และผักเชิงธุรกิจ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

2. สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร หรือส�ข�วิช�อื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือ ปวส.  

 หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่� ประเภทวิช�เกษตรกรรม หรือประเภทวิช�อื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	-	3	 ชุดวิชา	 (6	-	18	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	12	-	14	ชุดวิชา	หรือ	72	-	84	หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1 สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร หรือส�ข�วิช�อื่นที่เกี่ยวข้อง

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  1  ชุดวิช�  (6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึกษา

หมายเหต ุ  (1) มหาวิทยาลัยกำาหนดปิดชุดวิชา 93343 หลักโภชนศาสตร์และอาหารสัตว์ ตั้งแต่ภาคต้น/ 2555 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

    ชุดวิชา 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ แทน แข
นง
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 2.2 สำ�เรจ็ก�รศึกษ�อนปุรญิญ� หรอื ปวส. หรอืเทยีบเท�่ ประเภทวชิ�เกษตรกรรม  หรอืประเภทวชิ�อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  3  ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10  ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงาน 91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร 

   การส่งเสริมการเกษตร  ส่งเสริมการเกษตร 91418 ประสบการณ์วิชาชีพ

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร 91350 การเป็นผู้นำา มนุษยสัมพันธ์   ส่งเสริมการเกษตร (1)

 91310 หลักการบริหารการส่งเสริม  และจิตวิทยาสำาหรับเกษตรกร 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

   การเกษตร 91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน  ธุรกิจการเกษตร

 91311 การจัดการความรู้เพื่องาน  และองค์กรการเกษตร 

   ส่งเสริมการเกษตร  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

3.  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร หรือ ปวส. หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ 

 ประเภทวิช�เกษตรกรรม 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	-	3	 ชุดวิชา	 (6	-	18	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 13	 ชุดวิชา	 (78	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	15	-	17	ชุดวิชา	หรือ	90	-	102	หน่วยกิต

หมายเหต ุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร (90144)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ์
 (90)  
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รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 3.1 สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใชท่�งก�รเกษตร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  1  ชุดวิช�  (6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึกษา

 3.2 สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ� หรือ ปวส. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใชป่ระเภทวิช�เกษตรกรรม   

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 ชุดวิช�  (18 หน่วยกิต) 

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 90201 การจัดการฟาร์ม 91311 การจัดการความรู้เพื่องาน 91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร

 90303 พืชเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการเกษตร 91418 ประสบการณ์วิชาชีพ

 90305 การผลิตสัตว์ 91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงาน  ส่งเสริมการเกษตร (1)

 91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ  ส่งเสริมการเกษตร 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

   การส่งเสริมการเกษตร 91350 การเป็นผู้นำา มนุษยสัมพันธ์  ธุรกิจการเกษตร

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร  และจิตวิทยาสำาหรับเกษตรกร

 91310 หลักการบริหารการส่งเสริม 91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบันและ

   การเกษตร  องค์กรการเกษตร 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	 3	 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

1) วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514

2) วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524
ชื่อปริญญา:  	 เกษตรศาสตรบัณฑิต	(การจัดการการเกษตร)

										 Bachelor	of	Agriculture	(Agricultural	Management)

										 กษ.บ.	(การจัดการการเกษตร)

	 B.Ag.	(Agricultural	Management)

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
1)	วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช	

	 รหัส	90514

2)	วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์	

	 รหัส	90524

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	280	-	289

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	310	-	315

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	324	-	328

ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หนึ่ง 

ดังนี้ 

1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ

 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด

 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า

	 25	ปีบริบูรณ์	นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

 ทุกสาขาวิชา หรือ	

6. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า    

 ทางการเกษตร หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า 

 ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือ

7. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

 ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

 (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ

 เทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ
์ (90)  
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แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

 วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
1. สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6  หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช� 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 4	 ชุดวิชา	 (24	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)

ง.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	24	ชุดวิชา	หรือ	144	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152 ไทยกับสังคมโลก

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 90201 การจัดการฟาร์ม 90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากร 90303 พืชเศรษฐกิจ

     เกษตรและสิ่งแวดล้อม 90305 การผลิตสัตว์

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 14  ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

 90406 ดิน นำ้า และปุ๋ย 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช 93456 การจัดการการผลิตธัญพืช
 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 93353 การจัดการผลผลิตพืช  และพืชอาหารสัตว์

   การผลิตพืช (1) (2) 93442 ประสบการณ์วิชาชีพ 93457 การจัดการการผลิตพืชไร่ 

 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น            การจัดการการผลิตพืช (3)  อุตสาหกรรม 
 93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช 93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการ 93458 การจัดการการผลิตไม้ดอก
 93337  การปรับปรุงพันธุ์พืช           การผลิตพืช  ไม้ประดับเชิงธุรกิจ  
   และการขยายพันธุ์พืช 93455  การฝึกปฏิบัติการจัดการ 93459 การจัดการการผลิตไม้ผล

                 การผลิตพืช (1) (2)  และผักเชิงธุรกิจ

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

               (2) ไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช และชุดวิชา 

     93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช ในภาคการศึกษาเดียวกัน

        (3) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา  ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

2. สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีท�งก�รเกษตร หรือ ปวส. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�  

 ประเภทวิช�เกษตรกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	-	4	 ชุดวิชา	(6	-	24	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	12	-	15	ชุดวิชา	หรือ	72	-	90	หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  1  ชุดวิช� (6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึกษา

 2.2  สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร หรือ ปวส. หรือเทียบเท่� ประเภทวิช�เกษตรกรรม

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  3  ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 2.3 สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือเทียบเท่� ประเภทวิช�เกษตรกรรม 

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  4  ชุดวิช� (24 หน่วยกิต) 

 -	 บังคับ		3		ชุดวิชา

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

วิชาเอกการจัดการการผลิตพ
ืช (90514)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)  



282 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		8		ชุดวิชา

 90201 การจัดการฟาร์ม 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช 93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการ
 93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช 93353 การจัดการผลผลิตพืช  การผลิตพืช
 93337 การปรับปรุงพันธุ์พืช 93442 ประสบการณ์วิชาชีพ 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการ

         และการขยายพันธุ์พืช  การจัดการการผลิตพืช (1)  การผลิตพืช (2) 

 -	 เลือก		2		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 93456 การจัดการการผลิตธัญพืช 93458 การจัดการการผลิตไม้ดอก 93459 การจัดการการผลิตไม้ผล
        และพืชอาหารสัตว์  ไม้ประดับเชิงธุรกิจ  และผักเชิงธุรกิจ
 93457 การจัดการการผลิตพืชไร่
         อุตสาหกรรม

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

3.  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อ่ืนที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร หรือ  

 ปวส. หรือ ปวท. ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	-	4	 ชุดวิชา	(6	-	24	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 13	 ชุดวิชา	 (78	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	15	-	18	ชุดวิชา	หรือ	90	-	108	หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
 3.1 สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป   1  ชุดวิช� ( 6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

  (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด   
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 3.2 สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร หรือ ปวส. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่  

  ประเภทวิช�เกษตรกรรม

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  3  ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 3.3 สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป   4  ชุดวิช�  (24 หน่วยกิต) 

	 -	 บังคับ		3		ชุดวิชา

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

	 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		11		ชุดวิชา

 90201 การจัดการฟาร์ม 93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช 93442 ประสบการณ์วิชาชีพ

 90406 ดิน นำ้า และปุ๋ย 93337 การปรับปรุงพันธุ์พืช  การจัดการการผลิตพืช (3)

 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  และการขยายพันธุ์พืช 93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการ

        การผลิตพืช (1) (2) 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช  การผลิตพืช

 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น 93353 การจัดการผลผลิตพืช 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการ

       การผลิตพืช (1) (2)

 -	 เลือก		2		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 93456 การจัดการการผลิตธัญพืช 93457 การจัดการการผลิตพืชไร่ 93458 การจัดการการผลิตไม้ดอก

            และพืชอาหารสัตว์    อุตสาหกรรม  ไม้ประดับเชิงธุรกิจ

      93459 การจัดการการผลิตไม้ผล

               และผักเชิงธุรกิจ

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

  (2) ไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่ เป็นผู้ต้องขังลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93256 การฝึกปฏิบัติ เส ริมทักษะการผลิตพืช และ 

   ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช ในภาคการศึกษาเดียวกัน	

  (3) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา	ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

              

วิชาเอกการจัดการการผลิตพื
ช (90514)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 
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แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
1. สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6  หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช� 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 4	 ชุดวิชา	 (24	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)

ง.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	24	ชุดวิชา	หรือ	144	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152 ไทยกับสังคมโลก

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 90201 การจัดการฟาร์ม 90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากร 90303 พืชเศรษฐกิจ

     เกษตรและสิ่งแวดล้อม 90305 การผลิตสัตว์

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 14  ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		11		ชุดวิชา

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัย 93462 การจัดการการผลิตสุกร
   การบริหาร  เพื่อการจัดการการผลิตสัตว์   และสัตว์ปีก
 93345 การปรับปรุงพันธุ์และ 93448 ประสบการณ์วิชาชีพ 93463 การจัดการการผลิตสัตว์

       การสืบพันธุ์สัตว์  การจัดการการผลิตสัตว์ (1)  เคี้ยวเอื้อง

 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการ  94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์   การผลิตสัตว์ (2)            ธุรกิจการเกษตร

    93461 การจัดการผลผลิตและ 

     การตลาดสินค้าปศุสัตว์ 

หมายเหตุ	  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

               (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด โดยนักศึกษาควรลงทะเบียนเรียน 

   ชุุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก และชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง มาแล้ว 

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ
์ (90)  
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	 -	 เลือก		3		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 91312 การจัดการระบบการเกษตร 93456 การจัดการการผลิตธัญพืช 93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า

   เชิงบูรณาการ   และพืชอาหารสัตว์ 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

    93464 การจัดการการผลิตสัตว์ทางเลือก  

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

2. สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร หรือ ปวส. หรือ ปวท.  

 ประเภทวิช�เกษตรกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	-	4	 ชุดวิชา	 (	6	-	24	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	12	-	15	ชุดวิชา	หรือ	72	-	90	หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป   1  ชุดวิช� (6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึกษา

 2.2  สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร หรือ ปวส. หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป   3  ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
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 2.3 สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม 

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป   4  ชุดวิช� (24 หน่วยกิต) 

 -	 บังคับ		3		ชุดวิชา

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 90201 การจัดการฟาร์ม 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัย 93461 การจัดการผลผลิตและ

 93345  การปรับปรุงพันธุ์และ            เพื่อการจัดการการผลิตสัตว์  การตลาดสินค้าปศุสัตว์

   การสืบพันธุ์สัตว์ 93448 ประสบการณ์วิชาชีพ 93462 การจัดการการผลิตสุกร

 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์             การจัดการการผลิตสัตว์ (1)   และสัตว์ปีก

 93355  การจัดการสุขภาพสัตว์  93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการ 93463 การจัดการการผลิตสัตว์

     การผลิตสัตว์ (2)  เคี้ยวเอื้อง

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

3.  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร หรือ ปวส. หรือ ปวท. 

 หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	-	4	 ชุดวิชา		 (6	-	24	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 13	 ชุดวิชา	 	(78	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	15	-	18	ชุดวิชา	หรือ	90	-	108	หน่วยกิต

หมายเหตุ	  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

               (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด โดยนักศึกษาควรลงทะเบียนเรียน 

   ชุุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก และชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง มาแล้ว 

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ
์ (90)  
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รายละเอียดหลักสูตร
 3.1 สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป   1  ชุดวิช� (6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึกษา

 3.2  สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร หรือ ปวส. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภท 

  วิช�เกษตรกรรม

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป   3  ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 3.3  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  4  ชุดวิช� (24 หน่วยกิต) 

	 -	 บังคับ		3		ชุดวิชา

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

	 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		11		ชุดวิชา

 90201 การจัดการฟาร์ม 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัย 93461 การจัดการผลผลิตและ

 90305 การผลิตสัตว์             เพื่อการจัดการการผลิตสัตว์  การตลาดสินค้าปศุสัตว์

 93345  การปรับปรุงพันธุ์และ 93448 ประสบการณ์วิชาชีพ 93462 การจัดการการผลิตสุกร

   การสืบพันธุ์สัตว์            การจัดการการผลิตสัตว์ (1)   และสัตว์ปีก

 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์  93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการ 93463 การจัดการการผลิตสัตว์

 93355  การจัดการสุขภาพสัตว์   การผลิตสัตว์ (2)  เคี้ยวเอื้อง

 -	 เลือก		2		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้
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 91312 การจัดการระบบการเกษตร 93456 การจัดการการผลิตธัญพืช 93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า

   เชิงบูรณาการ   และพืชอาหารสัตว์ 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

    93464 การจัดการการผลิตสัตว์ทางเลือก  

หมายเหตุ	  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

               (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด โดยนักศึกษาควรลงทะเบียนเรียน 

   ชุุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก และชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง มาแล้ว 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ
์ (90)  
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534
ชื่อปริญญา:  	 เกษตรศาสตรบัณฑิต	(การจัดการการเกษตร)

										 Bachelor	of	Agriculture	(Agricultural	Management)

										 กษ.บ.	(การจัดการการเกษตร)

										 B.Ag.	(Agricultural	Management)	

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร  
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้

และสิ่งแวดล้อม	รหัส	90534

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	291	-	295

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	315	-	317

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	328	-	330

ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หน่ึง ดังน้ี 

1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า
	 	25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 ทุกสาขาวิชา หรือ
6. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ หรือ
7. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าประเภทวิชา
 เกษตรกรรม หรือ
8. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา  หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
 ทางวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรกรรม หรือสาขาวิชาอื่นๆ  
 ที่เกี่ยวข้อง หรือ
9. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ 
 ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือ 
 เทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางการเกษตรวิช
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แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

 วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
1. สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6  หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช� 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 4	 ชุดวิชา	 (24	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)

ง.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	24	ชุดวิชา	หรือ	144	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152 ไทยกับสังคมโลก

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 90201 การจัดการฟาร์ม 90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากร 90303 พืชเศรษฐกิจ

     เกษตรและสิ่งแวดล้อม 90305 การผลิตสัตว์

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 14  ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		13		ชุดวิชา

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัย

 90406 ดิน นำ้า และปุ๋ย 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้  เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้

 91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้ 91427  การป่าไม้ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม

       เพื่อสิ่งแวดล้อม 91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากร 91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

 91325 นิเวศวิทยาและการจัดการ           ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (2)

       ทรัพยากรธรรมชาติ 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (1) 93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช 

 91326 วนศาสตร์เกษตร   

หมายเหตุ	  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

               (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

วิชาเอกการจัดการทรัพ
ยากรป่าไม้และ

สิ่งแวดล้อม (90534)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ์
 (90)  
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	 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

                       ธุรกิจการเกษตร

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

2.   สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ท�งวนศ�สตร์ เกษตรศ�สตร์ เกษตรกรรม 

  หรือส�ข�วิช�อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือประก�ศนียบัตรวิช�ก�รป่�ไม้  หรือ ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่�   

 ประเภทวิช�เกษตรกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	-	4	 ชุดวิชา	 (	6	-	24	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	12	-	15	ชุดวิชา	หรือ	72	-	90	หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1 สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ท�งวนศ�สตร์ เกษตรศ�สตร์ เกษตรกรรม หรือ ส�ข�วิช�อื่นๆ  

  ที่เกี่ยวข้อง

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  1  ชุดวิช� (6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึกษา

 2.2  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส.หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม หรือประก�ศนียบัตรวิช�ก�รป่�ไม้ หรือ 

  อนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ท�งวนศ�สตร์ เกษตรศ�สตร์ เกษตรกรรม หรือส�ข�วิช�อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  3  ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
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 2.3  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม 

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  4  ชุดวิช� (24 หน่วยกิต) 

 -	 บังคับ		3		ชุดวิชา

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		9		ชุดวิชา

 91325 นิเวศวิทยาและการจัดการ 91427 การป่าไม้ชุมชน 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัย

             ทรัพยากรธรรมชาติ 91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากร                   เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้

 91326 วนศาสตร์เกษตร            ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม            และสิ่งแวดล้อม

 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (1)  91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้             ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (2)

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้	

 91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้ 93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

            เพื่อสิ่งแวดล้อม  93352 หลักการจัดการการผลิตพืช            ธุรกิจการเกษตร

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

หมายเหตุ	  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

               (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

วิชาเอกการจัดการทรัพ
ยากรป่าไม้และ

สิ่งแวดล้อม (90534)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ์
 (90)  
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3.   สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นๆ ที่ไม่ใช่ท�งวนศ�สตร์   

 เกษตรศ�สตร์  เกษตรกรรม  หรือ ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่� ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	-	4	 ชุดวิชา	 (	6	-	24	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 13	 ชุดวิชา	 (78	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	15	-	18	ชุดวิชา	หรือ	90	-	108	หน่วยกิต	

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 3.1 สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นๆ ที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  1  ชุดวิช� ( 6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึกษา

 3.2 สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่� 

  ในส�ข�วิช�อื่นๆ  ที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  3  ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 3.3 สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  4  ชุดวิช� (24 หน่วยกิต) 

	 -	 บังคับ		3		ชุดวิชา
 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้
 10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

  -	 บังคับ		12		ชุดวิชา

 90303 พืชเศรษฐกิจ 91326 วนศาสตร์เกษตร 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (1)

 90305 การผลิตสัตว์ 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัย

 90406 ดิน นำ้า และปุ๋ย 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้                  เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้

 91325  นิเวศวิทยาและการจัดการ 91427  การป่าไม้ชุมชน            และสิ่งแวดล้อม

            ทรัพยากรธรรมชาติ 91428  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากร 91467 ประสบการณ์วิชาชีพ 

     ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม     การจัดการทรัพยากร 

                 ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (2)

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้ 93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

            เพื่อสิ่งแวดล้อม  93352 หลักการจัดการการผลิตพืช            ธุรกิจการเกษตร

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

หมายเหตุ	  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

               (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

วิชาเอกการจัดการทรัพ
ยากรป่าไม้และ

สิ่งแวดล้อม (90534)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ
์ (90)  
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544
ชื่อปริญญา: 		 เกษตรศาสตรบัณฑิต	(การจัดการการเกษตร)

										 Bachelor	of	Agriculture	(Agricultural	Management)

										 กษ.บ.	(การจัดการการเกษตร)

										 B.Ag.	(Agricultural	Management)

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
วิชาเอกธุรกิจการเกษตร	รหัส	90544

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	297	-	302

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	317	-	320

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	331	-	333

ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หนึ่ง ดังนี้ 

1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 
 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า
	 25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 ทุกสาขาวิชา หรือ	
6.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
 ประเภทวิชาเกษตรกรรม บัญชี การเงินและการธนาคาร หรือ
7.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร หรือ 
 บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ทุกสาขาวิชา  หรือ
8.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือ 
 เทียบเท่า ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม   
 บัญชี การเงินและการธนาคาร หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางการเกษตร  หรือบริหารธุรกิจ/ 
 พาณิชยศาสตร์
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แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

 วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
1. สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 4	 ชุดวิชา	 (24	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)

ง.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	24	ชุดวิชา	หรือ	144	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		4		ชุดวิชา

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10152 ไทยกับสังคมโลก

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 90201 การจัดการฟาร์ม 90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากร 90303 พืชเศรษฐกิจ

     เกษตรและสิ่งแวดล้อม 90305 การผลิตสัตว์

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 14  ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		13		ชุดวิชา

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 94431 การจัดการการตลาด

   การบริหาร  ธุรกิจการเกษตร  สินค้าเกษตร

 30206 กฎหมายธุรกิจและ 94330 การจัดการผลิตผลและ 94432 สารสนเทศและการวิจัย

   การภาษีอากร 1  การแปรรูปผลิตผลเกษตร  ทางธุรกิจการเกษตร

 30208 การบัญชีการเงินและ 94360 การจัดการการปฏิบัติการ 94433 ประสบการณ์วิชาชีพ

   การบัญชีเพื่อการจัดการ  และทรัพยากรมนุษย์  ธุรกิจการเกษตร (1)

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  ในธุรกิจการเกษตร 94461 การเงินธุรกิจการเกษตร

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร   94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 

      

หมายเหตุ	  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (90544)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ์
 (90)  
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	 -	เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

 ยกเว้น  ชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี	โดยดูรายชื่อชุดวิชาเอกสารหลักสูตรการศึกษา

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี  

2.  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร หรืออนุปริญญ� หรือ ปวส. หรือ ปวท.  

 หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	-	4	 ชุดวิชา	 (	6	-	24	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	12	-	15	ชุดวิชา	หรือ	72	-	90	หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 2.1  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  1  ชุดวิช� ( 6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึกษา

 2.2 สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ� หรือ ปวส. หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  3  ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
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 2.3  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  4  ชุดวิช� (24 หน่วยกิต) 

	 -	 บังคับ		3		ชุดวิชา

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

	 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 30206 กฎหมายธุรกิจและ 94360 การจัดการการปฏิบัติการ 94433 ประสบการณ์วิชาชีพ

           การภาษีอากร 1            และทรัพยากรมนุษย์            ธุรกิจการเกษตร (1)

 30208 การบัญชีการเงินและ                        ในธุรกิจการเกษตร 94461 การเงินธุรกิจการเกษตร

            การบัญชีเพื่อการจัดการ 94431 การจัดการการตลาด 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

 90201 การจัดการฟาร์ม                  สินค้าเกษตร             

 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 94432 สารสนเทศและการวิจัย

            ธุรกิจการเกษตร                         ทางธุรกิจการเกษตร 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา    ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

หมายเหตุ	  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (90544)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ
์ (90)  
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3. สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ท�งบริห�รธุรกิจ/พ�ณิชยศ�สตร์ทุกส�ข�วิช� หรืออนุปริญญ� 

 หรือ ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�บัญชี ก�รเงินและก�รธน�ค�ร 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	-	4	 ชุดวิชา	 (	6	-	24	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 10	 ชุดวิชา	 (60	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	12	-	15	ชุดวิชา	หรือ	72	-	90	หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 3.1  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ท�งบริห�รธุรกิจ/พ�ณิชยศ�สตร์ทุกส�ข�วิช�

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  1  ชุดวิช� (6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึกษา

 3.2 สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ� หรือ ปวส. หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�บัญชี ก�รเงินและก�รธน�ค�ร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  3  ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 3.3  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�บัญชี ก�รเงินและก�รธน�ค�ร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 4 ชุดวิช� (24 หน่วยกิต) 

 -	 บังคับ		3		ชุดวิชา

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 94432 สารสนเทศและการวิจัย  

   และสหกรณ์           ธุรกิจการเกษตร                             ทางธุรกิจการเกษตร     

 90201 การจัดการฟาร์ม 94360 การจัดการการปฏิบัติการ 94433 ประสบการณ์วิชาชีพ

 90303 พืชเศรษฐกิจ  และทรัพยากรมนุษย์                         ธุรกิจการเกษตร (1)

 90305 การผลิตสัตว์                                  ในธุรกิจการเกษตร 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

    94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร

หมายเหตุ	  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้นวิช
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

4. สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี  หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นๆ ที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร บริห�รธุรกิจ/ 

 พ�ณิชยศ�สตร์ หรืออนุปริญญ�  หรือ ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่� ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม บัญชี  

 ก�รเงินและก�รธน�ค�ร

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	-	4	 ชุดวิชา	 (	6	-	24	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 13	 ชุดวิชา	 (78	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	15	-	18	ชุดวิชา	หรือ	90	-	108	หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 4.1 สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร บริห�รธุรกิจ/พ�ณิชยศ�สตร์

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  1  ชุดวิช� (6 หน่วยกิต) 

 10151 ไทยศึกษา

 4.2 สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ� หรือ ปวส. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม บัญชี ก�รเงินและ 

  ก�รธน�ค�ร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  3  ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (90544)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ
์ (90)  
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 4.3 สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม บัญชี ก�รเงินและก�รธน�ค�ร

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  4  ชุดวิช� (24 หน่วยกิต) 

 -	 บังคับ		3		ชุดวิชา

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 10152  ไทยกับสังคมโลก

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

 30206 กฎหมายธุรกิจและ 90305 การผลิตสัตว์ 94432 สารสนเทศและการวิจัย

            การภาษีอากร 1 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ                         ทางธุรกิจการเกษตร

 30208 การบัญชีการเงินและ           ธุรกิจการเกษตร    94433 ประสบการณ์วิชาชีพ

   การบัญชีเพื่อการจัดการ 94360 การจัดการการปฏิบัติการ  ธุรกิจการเกษตร (1)

 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร  และทรัพยากรมนุษย์ใน       94461 การเงินธุรกิจการเกษตร              

   และสหกรณ์  ธุรกิจการเกษตร 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

 90201 การจัดการฟาร์ม  94431 การจัดการการตลาด

 90303 พืชเศรษฐกิจ  สินค้าเกษตร                

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

หมายเหตุ	  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614
ชื่อปริญญา: 		 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(สหกรณ์)

										 Bachelor	of	Business	Administration	(Cooperatives)

										 บธ.บ.	(สหกรณ์)

										 B.B.A.	(Cooperatives)

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90

แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	304	-	308

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	320	-	322

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	334	-	335

ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หนึ่ง ดังนี้ 
1. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ
 มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิด
 ภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 
 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า
	 25	ปีบริบูรณ์	นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
 เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 ทุกสาขาวิชา หรือ	
6. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตร-
 วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/พณิชยกรรม การเงิน การบัญชี  
 เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ หรือ
7.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา  
 บริหารธุรกิจ/พณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์- 
 บริหารธุรกิจ หรือ
8. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตร-
 วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
 ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/พณิชยกรรม
 การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
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แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
1. สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6  หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 8	 ชุดวิชา	 (48	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 8	 ชุดวิชา	 (48	หน่วยกิต)

ง.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	24	ชุดวิชา	หรือ	144	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 - บังคับ  4  ชุดวิช�

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10131 สังคมมนุษย์            และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 - เลือก  1  ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 92222 การบัญชี การเงินและ

         การบริหาร 92117 สหกรณ์กับการพัฒนา                       การภาษีอากรสำาหรับสหกรณ์

 30210 การจัดการการผลิตและ                     เศรษฐกิจและสังคม 92322 ระบบสารสนเทศเพื่อ

         ดำาเนินงาน และหลักการตลาด 92220 กฎหมายสหกรณ์และ        การจัดการสหกรณ์

 30211 องค์การและการจัดการ และ  กระบวนการทางการเมือง

   การจัดการทรัพยากรมนุษย์   

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 92320 การจัดและดำาเนินงาน 92425 ประสบการณ์วิชาชีพ

             การสหกรณ์                                    การสหกรณ์                                   บริหารธุรกิจสหกรณ์ (1) 

 92217 ธนกิจและบัญชีสหกรณ์ 92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 94431 การจัดการการตลาด

             เพื่อการจัดการ 92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์      สินค้าเกษตร 

 92221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร                         

            ธุรกิจสหกรณ์

หมายเหตุ	  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

2.  สำ�เรจ็ก�รศกึษ�ปรญิญ�ตรหีรอืเทยีบเท�่ หรอือนปุรญิญ�หรอืเทยีบเท�่ หรอื ปวส. หรอื ปวท. หรอื ป.กศ.สงู  

 ในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ/พณิชยกรรม ก�รเงิน ก�รบัญชี เศรษฐศ�สตร์บริห�รธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 2		-		4	 ชุดวิชา	 	(12	-	24	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 4	 ชุดวิชา	 (24	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ง.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	12	-	14	ชุดวิชา	หรือ	72	-	84	หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1 สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่� 

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  2  ชุดวิช� (12 หน่วยกิต) 

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 2.2 สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�หรือเทียบเท่�  หรือ ปวส. หรือ ป.กศ.สูง

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  3  ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10131  สังคมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 
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 2.3  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือเทียบเท่�

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 4 ชุดวิช� (24 หน่วยกิต) 

 10131  สังคมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

	 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 30210 การจัดการการผลิตและ 92220 กฎหมายสหกรณ์และ 92222 การบัญชี การเงินและ 

   ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  กระบวนการทางการเมือง  การภาษีอากรสำาหรับสหกรณ์

 92117 สหกรณ์กับการพัฒนา        

   เศรษฐกิจและสังคม 

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 92425 ประสบการณ์วิชาชีพ

            การสหกรณ์ 92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์     บริหารธุรกิจสหกรณ์  (1) 

 92320 การจัดและดำาเนินงาน                        

            การสหกรณ์  

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

หมายเหตุ	  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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3.  สำ�เรจ็ก�รศกึษ�ปรญิญ�ตรหีรอืเทยีบเท�่ หรอือนปุรญิญ�หรอืเทยีบเท�่ หรอื ปวส. หรอื ปวท. หรอื ป.กศ.สงู  

 ในส�ข�วิช�อื่นๆ ที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ/พณิชยกรรม ก�รเงิน ก�รบัญชี เศรษฐศ�สตร์บริห�รธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 2	-	4	 ชุดวิชา	 (12	-	24	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 4	 ชุดวิชา	 (24	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 6	 ชุดวิชา	 (36	หน่วยกิต)

ง.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	13	-	15	ชุดวิชา	หรือ	78	-	90	หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 3.1 สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่� 

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  2  ชุดวิช� (12 หน่วยกิต) 

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 3.2 สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�หรือเทียบเท่�  หรือ ปวส. หรือ ป.กศ.สูง   

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  3  ชุดวิช� (18 หน่วยกิต) 

 10131 สังคมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 3.3 สำ�เร็จก�รศึกษ�  ปวท. หรือเทียบเท่�

  (ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

 ให้ศึกษ�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  4  ชุดวิช� (24 หน่วยกิต) 

 10131 สังคมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 

     และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 -	 เลือก		1		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

 30210 การจัดการการผลิตและ 92220 กฎหมายสหกรณ์และ 92222 การบัญชี การเงินและ  

   ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  กระบวนการทางการเมือง  การภาษีอากรสำาหรับสหกรณ์

 92117 สหกรณ์กับการพัฒนา    

             เศรษฐกิจและสังคม  

แขนงวิชาสห
กรณ

์ (90614)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ
์ (90)  
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 92320 การจัดและดำาเนินงาน     92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 

   การสหกรณ์      การสหกรณ์   92425 ประสบการณ์วิชาชีพ  

 92221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร 92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์  บริหารธุรกิจสหกรณ์ (1)

   ธุรกิจสหกรณ์    

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

หมายเหตุ	  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

แข
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วิช
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์์ รหัส 90
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน

ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
ทุกหลักสูตร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร รหัส 90144

1) สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม  

 หรือประเภทวิช�อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10103 ทักษะชีวิต    

90303 พืชเศรษฐกิจ

91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร

1,100

1,300

1,000

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

2)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม หรือประเภทวิช�อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร

1,100

1,000

1,000

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

3)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

90303 พืชเศรษฐกิจ 

91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร

1,300

1,000

1,000

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ
์ (90)  
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แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร รหัส 90144 (ต่อ) 

4) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร  หรือส�ข�วิช�อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร

1,100

1,000

1,000

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

5) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ที่ไม่ใชท่�งก�รเกษตร 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

90303 พืชเศรษฐกิจ

91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร

1,300

1,000

1,000

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 

วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514

1)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10103 ทักษะชีวิต

90303 พืชเศรษฐกิจ

93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

1,100

1,300

1,100

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก
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วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514 (ต่อ)

2) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช

93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

1,100

1,200

1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

3) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นที่ไม่ใชท่�งก�รเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช

93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

และเลือกเสรี 1 ชุดวิช� (2)

4,000

1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

4) สำ�เร็จก�รศึกษ�  ปวส. ประเภทวิช�เกษตรกรรม หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช

93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

1,100

1,200

1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 

   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

	 	(2) ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลือกเสรีได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่แต่ละสาขาวิชาเปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี	ยกเว้นชุดวิชาที่ 

   สาขาวิชาที่ศึกษาไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้ ดูรายละเอียดชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีจากเว็บไซต์  

   http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

   ทั้งนี้นักศึกษาต้องตรวจสอบตารางสอบของแต่ละชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนไม่ให้มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน	 เน่ืองจาก 

	 		 มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า	1	ชุดวิชาในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ
์ (90)  



312 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559

วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514 (ต่อ)

5) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช

93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

1,100

1,200

1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

6) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ 

 ท�งก�รเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช

93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

1,000

4,000

1,100

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

7) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือเทียบเท่�ในส�ข�อื่นที่ไม่ใช่่ประเภทวิช�เกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช 

93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

1,000

4,000

1,100

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก
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หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524

1)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10103 ทักษะชีวิต

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

90305 การผลิตสัตว์

1,100

1,000

1,200

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

2)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์

93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ

 การผลิตสัตว์

93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

1,200

1,000

1,000

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

3) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นๆ ที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

90305 การผลิตสัตว์ 

93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ

 การผลิตสัตว์

1,100

1,200

1,000

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ
์ (90)  



314 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524 (ต่อ) 

4) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์

93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ

 การผลิตสัตว์

93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

1,200

1,000

1,000

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

5) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์

93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ

 การผลิตสัตว์

93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

1,200

1,000

1,000

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

6) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ 

 ท�งก�รเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

90305 การผลิตสัตว์ 

93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ

 การผลิตสัตว์

1,100

1,200

1,000

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก
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ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559 315

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524 (ต่อ)

7) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่่ประเภทวิช�เกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

90305 การผลิตสัตว์ 

93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพ่ือการจัดการการผลิตสัตว์

1,100

1,200

1,000

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534

1)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10103 ทักษะชีวิต

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา 

1,100

1,000

1,100

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

2)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่�ท�งวนศ�สตร์ เกษตรศ�สตร์ เกษตรกรรม หรือส�ข�วิช�อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

และเลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม

93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช

93352 หลักการจัดการการผลิตพืช

94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

1,100

1,100

1,100

1,200

1,100

1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

 

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ
์ (90)  



316 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534 (ต่อ) 

3) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม หรือประก�ศนียบัตรวิช�ก�รป่�ไม้  หรือ 

 อนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ท�งวนศ�สตร์ เกษตรศ�สตร์ เกษตรกรรม หรือส�ข�วิช�อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชวิต

10151 ไทยศึกษา 

10152 ไทยกับสังคมโลก

1,000

1,100

1,200

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560  เช้า

4) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชวิต

10151 ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,000

1,100

1,100

1,100

1,100

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

 

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

5)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นๆ  

 ที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

90303 พืชเศรษฐกิจ

90305 การผลิตสัตว์  

90406 ดิน นำ้า และปุ๋ย 

1,300

1,200

1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560   เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลักโป
รแ

กร
มก

าร
ลง

ทะ
เบ

ียน
เร

ียน
 ภ

าค
ต้น
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วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534 (ต่อ) 

6)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

90303 พืชเศรษฐกิจ

90305 การผลิตสัตว์  

90406 ดิน นำ้า และปุ๋ย 

1,300

1,200

1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560   เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

7)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร  

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

90303 พืชเศรษฐกิจ

90305 การผลิตสัตว์  

90406 ดิน นำ้า และปุ๋ย 

1,300

1,200

1,100

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560   เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544

1)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10103 ทักษะชีวิต

10151 ไทยศึกษา 

94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

1,100

1,100

1,100

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ
์ (90)  
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วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544 (ต่อ)

2) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

3)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีท�งบริห�รธุรกิจ /พ�ณิชยศ�สตร์ทุกส�ข�วิช�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์

90303 พืชเศรษฐกิจ

94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

1,200

1,300

1,100

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560  เช้า

4) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นๆ ที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร บริห�รธุรกิจ/พ�ณิชยศ�สตร์

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์

90303 พืชเศรษฐกิจ

94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

1,200

1,300

1,100

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

5) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

1,000

1,100

1,100

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560  เช้า

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก
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วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544 (ต่อ)

6)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส.  หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�บัญชี ก�รเงินและก�รธน�ค�ร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์

90303 พืชเศรษฐกิจ

94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

1,200

1,300

1,100

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

7) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม บัญชี ก�รเงินและก�รธน�ค�ร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

90303 พืชเศรษฐกิจ

94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

1,000

1,300

1,100

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

8) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. ประเภทวิช�เกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

และเลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

 

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ
์ (90)  
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วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544 (ต่อ)

9) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. ประเภทวิช�บัญชี  ก�รเงินและก�รธน�ค�ร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

90303 พืชเศรษฐกิจ

94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

และเลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,300

1,100

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

 

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

10) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่่ประเภทวิช�เกษตรกรรม บัญชี ก�รเงินและก�รธน�ค�ร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

90303 พืชเศรษฐกิจ

94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

และเลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,300

1,100

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2560 เช้า

 

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614

1)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา 

92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์

1,000

1,100

1,100

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560 เช้า

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศึกษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอยีดจากอตัราคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชำาระเปน็ค่าสมคัร 
   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 
   เป็นหลัก 
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แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614 (ต่อ)

2) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือ ปวท. หรือ ป.กศ. สูง หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ/ 

 พณิชยกรรม ก�รบัญชี เศรษฐศ�สตร์บริห�รธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา 

92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์

1,000

1,100

1,100

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

3) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ/พณิชยกรรม ก�รเงิน ก�รบัญชี เศรษฐศ�สตร์- 

 บริห�รธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด 

92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560   บ่าย
เสาร์  28 ม.ค. 2560   บ่าย
อาทิตย์  29 ม.ค. 2560   เช้า

4)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือ ปวส. หรือ ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ/ 

 พณิชยกรรม ก�รเงิน ก�รบัญชี เศรษฐศ�สตร์บริห�รธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา 

92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์

1,000

1,100

1,100

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  เช้า

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ
์ (90)  
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แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614 (ต่อ)

5) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ที่ ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ/ พณิชยกรรม ก�รเงิน ก�รบัญชี   

 เศรษฐศ�สตร์บริห�รธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด 

92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560   บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560   บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560   เช้า

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลักโป
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์์ รหัส 90
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 
ทุกหลักสูตร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร รหัส 90144

1) สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม  

 หรือประเภทวิช�อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

90201 การจัดการฟาร์ม

91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

1,000

1,100

1,200

เสาร์  29 ก.ค. 2560 บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

2)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม หรือประเภทวิช�อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร

91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

1,000

1,200

1,200

เสาร์  29 ก.ค. 2560 บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

3)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

90201 การจัดการฟาร์ม

91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

1,000

1,100

1,200

เสาร์  29 ก.ค. 2560 บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ
์ (90)  
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แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร รหัส 90144 (ต่อ) 

4) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร  หรือส�ข�วิช�อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร 

91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

91350 การเป็นผู้นำา มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำาหรับ  

 เกษตรกร

1,200

1,200

1,200

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์   30 ก.ค. 2560 บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560 บ่าย

5) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรศ�สตร์

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

90201 การจัดการฟาร์ม

91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

91350 การเป็นผู้นำา มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำาหรับ

 เกษตรกร

1,100

1,200

1,200

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์   30 ก.ค. 2560 บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560 บ่าย

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 

วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514

1)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม

93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช

1,000

1,300

4,000

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560 บ่าย

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก



ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559 325

วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514 (ต่อ)

2) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

90201 การจัดการฟาร์ม

93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช

93353 การจัดการผลผลิตพืช

1,100

1,200

1,000

เสาร์  29 ก.ค. 2560   เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560   บ่าย

3) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

90201 การจัดการฟาร์ม

93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

1,100

1,100

1,400

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

4) สำ�เร็จก�รศึกษ�  ปวส. ประเภทวิช�เกษตรกรรม หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

90201 การจัดการฟาร์ม

93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืชและการขยายพันธ์ุพืช

93353 การจัดการผลผลิตพืช

1,100

1,200

1,000

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560 บ่าย

5)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

90201 การจัดการฟาร์ม

93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืชและการขยายพันธ์ุพืช

93353 การจัดการผลผลิตพืช

1,100

1,200

1,000

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560 บ่าย

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 
   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ
์ (90)  
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วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514 (ต่อ)

6)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่่ประเภทวิช�เกษตรกรรม หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่่  

 ท�งก�รเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

90201 การจัดการฟาร์ม

93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

1,100

1,100

1,400

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560 บ่าย

7) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่่ประเภทวิช�เกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

90201 การจัดการฟาร์ม

93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

1,100

1,100

1,400

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560 บ่าย

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 

วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524

1)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10152 ไทยกับสังคมโลก

90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม

1,000

1,200

1,300

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก
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วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524 (ต่อ)

2) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา  

93355 การจัดการสุขภาพสัตว์

93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

1,100

1,200

1,000

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

3)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

90201 การจัดการฟาร์ม

93355 การจัดการสุขภาพสัตว์

1,100

1,100

1,200

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560 บ่าย

4) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา  

93355 การจัดการสุขภาพสัตว์

93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

1,100

1,200

1,000

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

5)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. ประเภทวิช�เกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

93355 การจัดการสุขภาพสัตว์

93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

1,100

1,200

1,000

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ
์ (90)  
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วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524 (ต่อ)

6) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ 

 ท�งก�รเกษตร 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา  

90201 การจัดการฟาร์ม

93355 การจัดการสุขภาพสัตว์

1,100

1,100

1,200

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560 บ่าย

7)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

90201 การจัดการฟาร์ม

93355 การจัดการสุขภาพสัตว์

1,100

1,100

1,200

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560 บ่าย

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534

1)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,000

1,100

1,100

1,000

1,100

เสาร์  29 ก.ค. 2560   บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

 

เสาร์  29 ก.ค. 2560   เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560   เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560   บ่าย

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก
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วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534 (ต่อ)

2)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ท�งวนศ�สตร์ เกษตรศ�สตร์ เกษตรกรรม หรือส�ข�วิช�อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

91326 วนศาสตร์เกษตร

91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม

91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

1,200

1,200

1,200

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560 บ่าย

3)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม ประก�ศนียบัตรวิช�ก�รป่�ไม้ หรืออนุปริญญ� 

 หรือเทียบเท่�ท�งวนศ�สตร์ เกษตรศ�สตร์ เกษตรกรรม หรือส�ข�วิช�อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม

1,000

1,000

1,200

เสาร์  29 ก.ค. 2560   บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 เช้า

4)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ก�รศึกษ� ปวท. หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต   

10152 ไทยกับสังคมโลก

และเลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,000

1,200

1,100

1,000

1,100

เสาร์  29 ก.ค. 2560   บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

 

เสาร์  29 ก.ค. 2560   เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560   เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560   บ่าย

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ
์ (90)  
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วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534 (ต่อ)

5) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นๆ  

 ที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม

1,000

1,000

1,200

เสาร์  29 ก.ค. 2560   บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 เช้า

6)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10152 ไทยกับสังคมโลก

และเลือก 1 ชุดวิช� จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1,000

1,200

1,100

1,000

1,100

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560 เช้า

 

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

7)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นๆ ที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม

91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้

1,100

1,200

1,000

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560 บ่าย

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก
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หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544

1)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10152 ไทยกับสังคมโลก

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม

1,200

1,000

1,300

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

2)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

90201 การจัดการฟาร์ม

1,200

1,100

1,100

เสาร์  29 ก.ค. 2560   บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 เช้า

3) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีท�งบริห�รธุรกิจ/พ�ณิชยศ�สตร์ทุกส�ข�วิช�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

90201 การจัดการฟาร์ม

94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์

 ในธุรกิจการเกษตร

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560 เช้า

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ
์ (90)  
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วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544 (ต่อ)

4)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นๆ ที่ไม่ใช่ท�งก�รเกษตร บริห�รธุรกิจ/พ�ณิชยศ�สตร์

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

90201 การจัดการฟาร์ม

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

5)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10152 ไทยกับสังคมโลก

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

90201 การจัดการฟาร์ม

1,200

1,200

1,100

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

6)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�บัญชี ก�รเงินและก�รธน�ค�ร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10152 ไทยกับสังคมโลก

90201 การจัดการฟาร์ม

1,000

1,200

1,100

เสาร์  29 ก.ค. 2560   บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 เช้า

7)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม บัญชี  

 ก�รเงินและก�รธน�ค�ร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

90201 การจัดการฟาร์ม

1,100

1,100

1,100

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก
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วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544 (ต่อ)

8)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

10152 ไทยกับสังคมโลก

90201 การจัดการฟาร์ม

1,100

1,200

1,100

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

9)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือเทียบเท่� ประเภทวิช�บัญชี ก�รเงินและก�รธน�ค�ร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10152 ไทยกับสังคมโลก

90201 การจัดการฟาร์ม

1,000

1,200

1,100

เสาร์  29 ก.ค. 2560   บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 เช้า

10)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม บัญชี ก�รเงินและก�รธน�ค�ร

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

90201 การจัดการฟาร์ม

1,000

1,100

1,100

เสาร์  29 ก.ค. 2560   บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 เช้า

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ
์ (90)  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614

1)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10131 สังคมมนุษย์

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1,100

1,000

1,100

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

2)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือ ปวส. หรือ ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ/ 

 พณิชยกรรม ก�รเงิน ก�รบัญชี เศรษฐศ�สตร์บริห�รธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา  

92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1,000

1,100

1,100

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย 

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560 เช้า

3)  สำ � เ ร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือ เทียบเท่ � ในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ /  พณิชยกรรม ก�รเงิน  ก�รบัญชี   

 เศรษฐศ�สตร์บริห�รธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

92222 การบัญชี การเงินและการภาษีอากรสำาหรับสหกรณ์

1,000

1,100

1,000

เสาร์  29 ก.ค. 2560   บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 เช้า

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศกึษาชำาระเงินคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอียดจากอัตราคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชำาระเปน็คา่สมคัร 
   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคปลาย ในหนา้ 421 - 428 

   เป็นหลัก
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แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614 (ต่อ)

4)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวท. หรือ ปวส. หรือ ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ/ 

 พณิชยกรรม ก�รเงิน ก�รบัญชี เศรษฐศ�สตร์บริห�รธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1,000

1,100

1,100

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย 

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560 เช้า

5)  สำ� เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ที่ ไม่ ใช่ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ/พณิชยกรรม ก�รเงิน ก�รบัญชี   

 เศรษฐศ�สตร์บริห�รธุรกิจ

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

92222 การบัญชี การเงินและการภาษีอากรสำาหรับสหกรณ์

1,000

1,100

1,000

เสาร์  29 ก.ค. 2560   บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์ 29 ก.ค. 2560 เช้า

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศึกษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอยีดจากอตัราคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชำาระเปน็ค่าสมคัร 
   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไลป่ระจำาภาคปลาย ในหน้า 421 - 428 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห

กรณ
์ (90)  
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11) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งให้การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับความรู้

ความสามารถของบคุลากรทางด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและบคุคลทีส่นใจทัว่ไปใหม้วีฒุกิารศกึษาและความรู้ความ

สามารถทีส่งูขึน้ถึงระดบัปริญญาตร ีอกีทัง้ยงัสามารถนำาความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดร้บัจากการศกึษาไปพฒันาตนเอง ตลอดจน

งานที่ปฏิบัติอยู่ เพื่อให้สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1.		หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ

 - วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124

 - วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134 

2.	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย  

3 วิชาเอก คือ

 - วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314 

 - วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324

 - วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์	ดังนี้

1.  เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการและยอมรับของสังคม

2.  เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบการศึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

3.  เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.  เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม

5.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในบัณฑิต

ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สามารถนำาความรู้และทักษะที่ได้รับ 

ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังสามารถนำาความรู้ไปประกอบอาชีพส่วนตัวและสามารถศึกษาต่อในระดับ

ที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124
ชื่อปริญญา:			 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

										 Bachelor	of	Science	(Industrial	Technology)

										 วท.บ.	(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

										 B.Sc.	(Industrial	Technology)

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 รหัส 96
 แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	 วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
	 รหัส	96124

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	338	-	342

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	359	-	360

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	363	-	364

 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
 1.		คุณสมบัติเฉพาะ
     1.1  เป็นผู้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรม หรือ
     มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง   และ
 2.		สำาเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง	ดังนี้
     2.1  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
     เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบ
     อาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา
     นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
     2.2  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
     เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุ
	 	 	 		ไม่ตำ่ากว่า	25	ปีบริบูรณ์	นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
     ที่สมัคร หรือ
     2.3  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
     เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการ
     อบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัย
     รับรอง หรือ     
        2.4  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
     หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
  2.5  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
     เทียบเท่า หรือ 
  2.6  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
     อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
     หรือ  
  2.7  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
     อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้าน
     อุตสาหกรรม หรือ
     2.8  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต

อุตสาห
กรรม (96124)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (96)  
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แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

1.  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่�  หรือปวช. หรือเทียบเท่�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 16	 ชุดวิชา	 (96	หน่วยกิต)

ง.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	24	ชุดวิชา	หรือ	144	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา 

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับ 

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)
 -	 บังคับ		12		ชุดวิชา

 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำาหรับ 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

           เทคโนโลยีอุตสาหกรรม          การควบคุมทางการผลิต  และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม

 97211 กลศาสตร์สำาหรับ  ในอุตสาหกรรม             97419 มาตรฐานการจัดการ

   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและ     อุตสาหกรรมและ

 97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์                การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม (1)  มาตรฐานอุตสาหกรรม 

   ในอุตสาหกรรม 97316  เทคโนโลยีในการออกแบบ  97420 การจัดการโลจิสติกส์และ                 

 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต  โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม

            กระบวนการผลิตและ  ในอุตสาหกรรม (1)     97421 ประสบการณ์วิชาชีพ

   เทคนิคการผลิต  97317 ระบบสารสนเทศและ  เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม (2)

                ระบบอัตโนมัติทางการ                     

                 ผลิตในอุตสาหกรรม                        

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

  (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 -	 เลือก	4	ชุดวิชา	โดยเน้นเฉพาะกลุ่มชุดวิชาใดกลุ่มชุดวิชาหนึ่ง	หรือถ้าไม่เน้นเฉพาะกลุ่ม	นักศึกษาสามารถเลือก 

	 	 ชุดวิชาคละกันได้ในกลุ่มชุดวิชาที่ต่างกัน	ดังต่อไปนี้

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรมทั่วไป

 97422 การศึกษาความเป็นไปได้ 97423  การวางผังโรงงานและการศึกษา 97425 การวิจัยและการสัมมนา

             และการวิเคราะห์แนวโน้ม             การทำางานในอุตสาหกรรม             ทางเทคโนโลยีการผลิต

             ทางอุตสาหกรรม 97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ    อุตสาหกรรม (1) 

      ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม    

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์  97318 การออกแบบทางการพิมพ์ 97407 การจัดการทางการผลิตและ

 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ ์   และบรรจุภัณฑ์ (1)  การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ (1) 97410  การจัดการธุรกิจการพิมพ์

 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ (1) 97406 เทคนิคหลังพิมพ์ (1)  97431  เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ (1)

 กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม

 30201  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ 32401 การวางแผนและ

            การบริหาร                        การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ            ควบคุมงานบริหาร

 30211 องค์การและการจัดการ                   

             และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

 96304  การสื่อสารข้อมูลและ 96405  ระบบสนับสนุนการ 96411 ระบบสารสนเทศและ

           ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์     ตัดสินใจทางธุรกิจ                     การจัดการความรู้

   96305 เทคโนโลยีสารสนเทศ    96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 96412 การบริหารโครงการ

   กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม     96410  เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

       96404  การตรวจสอบระบบงาน        การบัญชีการเงินและการบัญชี

         คอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน เพื่อการจัดการ

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

หมายเหตุ	  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต

อุตสาห
กรรม (96124)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (96)  
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2. สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�ท�งด้�นอุตส�หกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 12	 ชุดวิชา	 (72	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	15	ชุดวิชา	หรือ	90	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับ

                 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำาหรับ 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

           เทคโนโลยีอุตสาหกรรม          การควบคุมทางการผลิต  และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม

 97211 กลศาสตร์สำาหรับ  ในอุตสาหกรรม             97419 มาตรฐานการจัดการ

   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและ     อุตสาหกรรมและ

 97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์                การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม (1)  มาตรฐานอุตสาหกรรม 

   ในอุตสาหกรรม 97316  เทคโนโลยีในการออกแบบ         97420 การจัดการโลจิสติกส์และ                 

 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต  โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม

            กระบวนการผลิตและ  ในอุตสาหกรรม (1)     97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

   เทคนิคการผลิต  97317 ระบบสารสนเทศและ  การผลิตอุตสาหกรรม (2)

                ระบบอัตโนมัติทางการ                     

                 ผลิตในอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

  (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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3. สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรือ อนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นที่ไม่ใช่ท�งด้�นอุตส�หกรรม หรือ 

 ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1		 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 15	 ชุดวิชา	 (90	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	18		ชุดวิชา	หรือ	108	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)
 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับ

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		12		ชุดวิชา

 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำาหรับ 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
           เทคโนโลยีอุตสาหกรรม          การควบคุมทางการผลิต  และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
 97211 กลศาสตร์สำาหรับ  ในอุตสาหกรรม             97419 มาตรฐานการจัดการ
   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและ     อุตสาหกรรมและ

 97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์                การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม (1)  มาตรฐานอุตสาหกรรม 
   ในอุตสาหกรรม 97316  เทคโนโลยีในการออกแบบ       97420 การจัดการโลจิสติกส์และ                 
 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต  โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม

            กระบวนการผลิตและ  ในอุตสาหกรรม (1)     97421 ประสบการณ์วิชาชีพ
   เทคนิคการผลิต 97317 ระบบสารสนเทศและ  เทคโนโลยีการผลิต

     ระบบอัตโนมัติทางการผลิต  อุตสาหกรรม (2)                    
                 ในอุตสาหกรรม 

	 -	 เลือก	 3	 ชุดวิชา	 โดยเน้นเฉพาะกลุ่มชุดวิชาใดกลุ่มชุดวิชาหนึ่ง	 หรือถ้าไม่เน้นเฉพาะกลุ่ม	 นักศึกษาสามารถ 

	 	 เลือกชุดวิชาคละกันได้ในกลุ่มชุดวิชาที่ต่างกัน	ดังต่อไปนี้

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรมทั่วไป

 97422 การศึกษาความเป็นไปได้และ 97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา 97425 การวิจัยและการสัมมนา

            การวิเคราะห์แนวโน้ม         การทำางานในอุตสาหกรรม           ทางเทคโนโลยีการผลิต

          ทางอุตสาหกรรม  97424 กลยุทธ์การจัดการระบบ  อุตสาหกรรม (1)

     ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม   
   
หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

              (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต

อุตสาห
กรรม (96124)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (96)  
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 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์  97318 การออกแบบทางการพิมพ์ 97407 การจัดการทางการผลิตและ

 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ ์   และบรรจุภัณฑ์ (1)  การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ (1) 97410  การจัดการธุรกิจการพิมพ์

 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ (1) 97406 เทคนิคหลังพิมพ์ (1) 97431  เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ (1)

 กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม

 30201  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ 32401 การวางแผนและ

            การบริหาร                            การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ        ควบคุมงานบริหาร

 30211 องค์การและการจัดการ                   

             และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

 96304  การสื่อสารข้อมูลและ 96405  ระบบสนับสนุนการ 96411 ระบบสารสนเทศและ

            ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์            ตัดสินใจทางธุรกิจ                           การจัดการความรู้

   96305 เทคโนโลยีสารสนเทศ    96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 96412 การบริหารโครงการ

   กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม     96410  เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

      96404  การตรวจสอบระบบงาน        การบัญชีการเงินและการบัญชี

   คอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน เพื่อการจัดการ

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนดวิช
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134
ชื่อปริญญา:	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

										 Bachelor	of	Science	(Industrial	Technology)

										 วท.บ.	(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

										 B.Sc.	(Industrial	Technology)

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96

 แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์	

	 รหัส	96134

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	345	-	348

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	360	-	361

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	364	-	365

 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

 1.	 คุณสมบัติเฉพาะ

		 	 เป็นผู้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรม	หรือ

			 	 มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง			และ

	 2.	 สำาเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง	ดังนี้

   2.1  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ   

       เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ

     ประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี หลังสำาเร็จ

     การศึกษานับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

   2.2  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

       เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุ

			 	 	 		ไม่ตำ่ากว่า	25	ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

     ที่สมัคร หรือ

   2.3  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

       เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการ

       อบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัย

       รับรอง หรือ

   2.4  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

       หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

   2.5  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

       เทียบเท่า หรือ

  2.6  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

       หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้าน 

       อุตสาหกรรม หรือ

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิ
มพ

์

และบรรจุภัณ
ฑ

์ (96134)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (96)  
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สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96

 แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  	 วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์	

	 รหัส	96134

	 (ต่อ)

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	345	-	348

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	360	-	361

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	364	-	365

 2.7  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

    หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่	 

    ทางด้านอุตสาหกรรม หรือ

 2.8  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
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แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
1. สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)	

ข.	 หมวดวิชาแกน		 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ		 16	 ชุดวิชา	 (96	หน่วยกิต)

ง.		 หมวดวิชาเลือกเสรี		 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	24	ชุดวิชา	หรือ	144	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 10103 ทักษะชีวิต     10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข. หมวดวิชาแกน  2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

  96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับ

             วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

  -	 บังคับ		12		ชุดวิชา	 

 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์   97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ (1) 97407 การจัดการทางการผลิตและ

  97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์  97318 การออกแบบทางการพิมพ์  การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

  97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์    และบรรจุภัณฑ์ (1) 97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์

 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ (1) 97431 เทคโนโลยีการแปรรูป  

   การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์   97406 เทคนิคหลังพิมพ์ (1)  บรรจุภัณฑ์ (1)

      97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

       การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (2)   

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

       (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิ
มพ

์

และบรรจุภัณ
ฑ

์ (96134)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (96)  
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 -	 เลือก		4		ชุดวิชา	จากชุดวิชาต่อไปนี้

 96304 การสื่อสารข้อมูลและ   96411 ระบบสารสนเทศและ 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและ

   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   การจัดการความรู้  การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม (1)

 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ  96412 การบริหารโครงการ 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ

   งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

 96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร ์ 97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ใน  ในอุตสาหกรรม (1)

   และการควบคุมภายใน  อุตสาหกรรม 97419 มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรม

 96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  และมาตรฐานอุตสาหกรรม

   ทางธุรกิจ  กระบวนการผลิตและ 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ

 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ  เทคนิคการผลิต  โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม

 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ       

   การบัญชีการเงินและการบัญชี  การควบคุมทางการผลิต 

   เพื่อการจัดการ  ในอุตสาหกรรม  
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

2. สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�ท�งด้�นอุตส�หกรรม 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาแกน	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 12	 ชุดวิชา	 (72	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		15		ชุดวิชา		หรือ	90		หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด   
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รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา   

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับ 

              วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		8		ชุดวิชา	

 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ 97318 การออกแบบทางการพิมพ์ 97407 การจัดการทางการผลิตและ

 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์   และบรรจุภัณฑ์ (1)        การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์ 97403  เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ (1) 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (2)

           การพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์  

 -	 เลือก		3		ชุดวิชา		จากชุดวิชาต่อไปนี้

 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ (1) 97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์ 97431 เทคโนโลยีการแปรรูป  

 97406 เทคนิคหลังพิมพ์ (1)    บรรจุภัณฑ ์(1) 

 -	 และเลือกอีก		1		ชุดวิชา		จากชุดวิชาต่อไปนี้

 96304 การสื่อสารข้อมูลและ 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ

           ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์            การบัญชีการเงินและ            การควบคุมทางการผลิตใน

 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ            การบัญชีเพื่อการจัดการ  อุตสาหกรรม

   งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม 96411 ระบบสารสนเทศและ 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ

  96404 การตรวจสอบระบบงาน            การจัดการความรู้            การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม (1)

   คอมพิวเตอร์และการควบคุม 96412 การบริหารโครงการด้าน 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ

        ภายใน            เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

      96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ใน  ในอุตสาหกรรม (1)

   ทางธุรกิจ  อุตสาหกรรม 97419 มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรม

 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ   และมาตรฐานอุตสาหกรรม

     กระบวนการผลิตและ 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ

     เทคนิคการผลิต  โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

          (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิ
มพ

์

และบรรจุภัณ
ฑ

์ (96134)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (96)  
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3)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นที่ไม่ใช่ท�งด้�นอุตส�หกรรม หรือ 

 ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช� 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ข.	 หมวดวิชาแกน	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)

ค.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 15	 ชุดวิชา	 (90	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		18		ชุดวิชา		หรือ	108		หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา   

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 -	 เลือก		3		ชุดวิชา		จากชุดวิชาต่อไปนี้
 96304 การสื่อสารข้อมูลและ 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ 97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและ           
   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์            การบัญชีการเงินและ            การควบคุมทางการผลิตใน
 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ            การบัญชีเพื่อการจัดการ  อุตสาหกรรม
   งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม 96411 ระบบสารสนเทศและ 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ

 96404 การตรวจสอบระบบงาน            การจัดการความรู้            การบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม (1)

   คอมพิวเตอร์และการควบคุม 96412 การบริหารโครงการด้าน 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบ
           ภายใน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

 96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ใน  ในอุตสาหกรรม (1)

        ทางธุรกิจ            อุตสาหกรรม 97419  มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรม
 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ   และมาตรฐานอุตสาหกรรม

     กระบวนการผลิตและ 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ

     เทคนิคการผลิต  โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม

 
หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

        (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		12		ชุดวิชา

 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ (1) 97407 การจัดการทางการผลิตและ
 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ ์ 97318 การออกแบบทางการพิมพ์            การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์    และบรรจุภัณฑ์ (1) 97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์

 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ (1) 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ (1)

           การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 97406 เทคนิคหลังพิมพ ์(1) 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

                การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (2)
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96

คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314

2) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324

3) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334
ชื่อปริญญา:			 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

	 Bachelor	of	Science	(Information	and	Communication	Technology)

										 วท.บ.	(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

										 B.Sc.	(Information	and	Communication	Technology)

(เปิดรับนักศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96
 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   1)	วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	
	 	 รหัส	96314
			 2)	วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 	 และการสื่อสาร	รหัส	96324
	 3)	วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์	รหัส	96334

ดูชุดวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมดจาก

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร	หน้า	350	-	358

สมัครภาคต้น

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	361	-	362

สมัครภาคปลาย

ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน	หน้า	365	-	366

 ผู้สมัครต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หนึ่ง ดังนี้
 1.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 
  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า	
	 	 5	ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร 
  หรือ
 2.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า
	 	 25	ปีบริบูรณ์	นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
 3.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
  เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรม
  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 4.  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
  เทียบเท่า หรือ 
 5.  สำาเรจ็การศึกษาประกาศนยีบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรอืเทยีบเทา่  
  หรือ
 6.  สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า
  ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
  การสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าจากสถาบัน
  อุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 7. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า
  ที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี-
  การสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าจากสถาบัน
  อุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (96)  
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แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314

 2) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324

 3) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
1. สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 5	 ชุดวิชา	 (30	หน่วยกิต)

ข.		หมวดวิชาแกน	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)

ค.		หมวดวิชาเฉพาะ	 16	 ชุดวิชา	 (96	หน่วยกิต)

ง.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	24	ชุดวิชา	หรือ	144	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

 10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 10131 สังคมมนุษย ์

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับ

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		10		ชุดวิชา

 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบ  96412 การบริหารโครงการด้าน 99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย

   เครือข่ายคอมพิวเตอร์   เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในระบบคอมพิวเตอร์

 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ  96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ (1) 99409  ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 

 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล (1) 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1)  สารสนเทศและการสื่อสาร (2)

 96411 ระบบสารสนเทศและ   99201  วิทยาศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยี

   การจัดการความรู้   สารสนเทศและการสื่อสาร
  

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

               (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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 -	 เลือก		6	ชุดวิชา	โดยเน้นเฉพาะวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งเท่านั้น	

 1) วิิช�เอกเทคโนโลยีส�รสนเทศธุรกิจ รหัส 96314 
 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ  96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ

   งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม  ทางธุรกิจ  โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม

   96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและ

     และการควบคุมภายใน  การบัญชีการเงินและการบัญชี  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1)

              เพื่อการจัดการ   
 2) วิิช�เอกก�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร รหัส 96324 
 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย 99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัย

     โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม  99410 การจัดการและการออกแบบ  สารสนเทศ

  99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ    ระบบโทรคมนาคม 99412 หลักการและการบริหาร

   และการประยุกต์    เครือข่าย (1)

 3) วิิช�เอกวิทย�ก�รคอมพิวเตอร์ รหัส 96334 
 99312 คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยี 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

     สารสนเทศและการสื่อสาร   และระบบปฏิบัติการ 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

  99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี   99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (1)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (96)  



352 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559

2.  สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ� หรือ ปวส. หรือเทียบเท่� ในส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส�รสนเทศ 

 เทคโนโลยีก�รสื่อส�ร ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์  

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

ข.		หมวดวิชาแกน	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ค.		หมวดวิชาเฉพาะ	 12	 ชุดวิชา	 (72	หน่วยกิต)

ง.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	17	ชุดวิชา	หรือ	102	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10103 ทักษะชีวิต 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับ

   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		6		ชุดวิชา

 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบ  96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล (1) 99201 วิทยาศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยี

   เครือข่ายคอมพิวเตอร์  96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1)  สารสนเทศและการสื่อสาร

 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ     99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

       สารสนเทศและการสื่อสาร (2)

 -	 เลือก		6	ชุดวิชา	โดยเน้นเฉพาะวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งเท่านั้น 

 1) วิิช�เอกเทคโนโลยีส�รสนเทศธุรกิจ รหัส 96314 
 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ  96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ

   งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม  ทางธุรกิจ  โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม

   96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร ์ 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและ

     และการควบคุมภายใน  การบัญชีการเงินและการบัญชี  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1)

              เพื่อการจัดการ 
 2) วิิช�เอกก�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร รหัส 96324 
 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย 99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัย

     โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม  99410 การจัดการและการออกแบบ  สารสนเทศ

  99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ    ระบบโทรคมนาคม 99412 หลักการและการบริหาร

   และการประยุกต์    เครือข่าย (1)

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

               (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 3) วิิช�เอกวิทย�ก�รคอมพิวเตอร์ รหัส 96334 
 99312 คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยี 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

     สารสนเทศและการสื่อสาร   และระบบปฏิบัติการ 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

 99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี   99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (1)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

3.  สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ� หรือ ปวส. หรือเทียบเท่�ที่ไม่ใชส่�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส�รสนเทศ 

 เทคโนโลยีก�รสื่อส�ร ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์ 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)

ง.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	20	ชุดวิชา	หรือ	120	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

 10103 ทักษะชีวิต 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับ

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (96)  
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		8		ชุดวิชา

 96304 การสื่อสารข้อมูลและ 96411 ระบบสารสนเทศและ 99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย

           ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การจัดการความรู้  ในระบบคอมพิวเตอร์

       96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1) 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

       96408  การจัดการระบบฐานข้อมูล (1)  99201 วิทยาศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยี    สารสนเทศและการสื่อสาร (2)

      สารสนเทศและการสื่อสาร

 -	 เลือก		6	ชุดวิชา	โดยเน้นเฉพาะวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งเท่านั้น 

 1) วิิช�เอกเทคโนโลยีส�รสนเทศธุรกิจ รหัส 96314 
 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ  96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ

   งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม  ทางธุรกิจ  โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม

   96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและ

     และการควบคุมภายใน  การบัญชีการเงินและการบัญชี  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1)

              เพื่อการจัดการ 
 2) วิิช�เอกก�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร รหัส 96324 
 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย 99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัย

     โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม  99410 การจัดการและการออกแบบ  สารสนเทศ

  99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ    ระบบโทรคมนาคม 99412 หลักการและการบริหาร

   และการประยุกต์    เครือข่าย(1)

 3) วิิช�เอกวิทย�ก�รคอมพิวเตอร์ รหัส 96334 
 99312 คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยี 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

     สารสนเทศและการสื่อสาร   และระบบปฏิบัติการ 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

 99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี   99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (1)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

               (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น แข
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4.  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส�รสนเทศ 

 เทคโนโลยีก�รสื่อส�ร ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์ 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 12	 ชุดวิชา	 (72	หน่วยกิต)

ง.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	15	ชุดวิชา	หรือ	90	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา   

ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับ 

            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		6		ชุดวิชา

 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบ  96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล (1) 99201 วิทยาศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยี

   เครือข่ายคอมพิวเตอร์  96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1)  สารสนเทศและการสื่อสาร

 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ     99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

       สารสนเทศและการสื่อสาร (2)

   -	 เลือก		6	ชุดวิชา	โดยเน้นเฉพาะวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งเท่านั้น 

 1) วิิช�เอกเทคโนโลยีส�รสนเทศธุรกิจ รหัส 96314 
 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ  96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ

   งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม  ทางธุรกิจ  โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม

   96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร ์ 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและ

     และการควบคุมภายใน  การบัญชีการเงินและการบัญชี  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1)

              เพื่อการจัดการ 

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

               (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
 

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (96)  
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 2) วิิช�เอกก�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร รหัส 96324 
 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย 99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัย

     โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม  99410 การจัดการและการออกแบบ  สารสนเทศ

  99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ    ระบบโทรคมนาคม 99412 หลักการและการบริหาร

   และการประยุกต์    เครือข่าย (1)

 3) วิิช�เอกวิทย�ก�รคอมพิวเตอร์ รหัส 96334 
 99312 คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยี 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

     สารสนเทศและการสื่อสาร   และระบบปฏิบัติการ 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

 99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี   99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (1)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 

เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 

5.  สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส�รสนเทศ เทคโนโลยี 

 ก�รสื่อส�ร ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์ 

โครงสร้างหลักสูตร
ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

ข.		 หมวดวิชาแกน	 2	 ชุดวิชา	 (12	หน่วยกิต)

ค.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 14	 ชุดวิชา	 (84	หน่วยกิต)

ง.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 ชุดวิชา	 (	6	หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	18	ชุดวิชา	หรือ	108	หน่วยกิต

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  
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รายละเอียดหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับ

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

 -	 บังคับ		8		ชุดวิชา

 96304 การสื่อสารข้อมูลและ 96411 ระบบสารสนเทศและ 99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย

           ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การจัดการความรู้   ในระบบคอมพิวเตอร์

 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1) 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

    96408  การจัดการระบบฐานข้อมูล (1)     99201 วิทยาศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยี    สารสนเทศและการสื่อสาร (2)

      สารสนเทศและการสื่อสาร

 

 -	 เลือก		6	ชุดวิชา	โดยเน้นเฉพาะวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งเท่านั้น 

 1) วิิช�เอกเทคโนโลยีส�รสนเทศธุรกิจ รหัส 96314 
 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ  96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ

     งานธุรกิจด้านพณิชยกรรม  ทางธุรกิจ  โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม

 96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร ์ 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและ

   และการควบคุมภายใน  การบัญชีการเงินและการบัญชี    พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1)

           เพื่อการจัดการ     

 2) วิิช�เอกก�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร รหัส 96324 
 97420 การจัดการโลจิสติกส์และ 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย 99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัย

     โซ่อุปทานสำาหรับอุตสาหกรรม  99410 การจัดการและการออกแบบ  สารสนเทศ

  99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ    ระบบโทรคมนาคม 99412 หลักการและการบริหาร

   และการประยุกต์    เครือข่าย (1)

 3) วิิช�เอกวิทย�ก�รคอมพิวเตอร์ รหัส 96334 
 99312 คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยี 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

     สารสนเทศและการสื่อสาร   และระบบปฏิบัติการ 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

 99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี   99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (1)

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

               (2) เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (96)  
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชาเลือกเสรี
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
 ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
 ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
 โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.stou.ac.th ไปที่ หลักสูตรและการสมัครเรียน เลือก ปริญญาตรี 
เลือก เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน

ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 
ทุกหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124

1) สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

10151 ไทยศึกษา

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,000

1,100

1,000

เสาร์ 28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

2) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ส�ข�วิช�ท�งด้�นอุตส�หกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 

1,100

1,000

1,200

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

3) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นที่ไม่ใช่ท�งด้�นอุตส�หกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 

1,100

1,000

1,200

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศึกษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอยีดจากอตัราคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชำาระเปน็ค่าสมคัร 
   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (96)  
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วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124 (ต่อ)

4) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช� 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 

1,100

1,000

1,200

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134

1) สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์

1,100

1,000

1,100

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย 

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

2) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�ท�งด้�นอุตส�หกรรม 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา 

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์

1,100

1,000

1,100

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศึกษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอยีดจากอตัราคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชำาระเป็นค่าสมคัร 
   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก
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วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134 (ต่อ)

3) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นที่ไม่ใช่ท�งด้�นอุตส�หกรรม หรือปริญญ�ตรี 

 หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา 

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์

1,100

1,000

1,100

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314

2) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324

3) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334

1) สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1,000

1,100

1,000

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560   บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

2) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ�ในส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส�รสนเทศ เทคโนโลยีก�รสื่อส�ร ไฟฟ้�  

 อิเล็กทรอนิกส์

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10103 ทักษะชีวิต 

10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา 

1,100

1,100

1,100

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560 บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560   บ่าย

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศึกษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอยีดจากอตัราคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชำาระเปน็ค่าสมคัร 
   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 
   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (96)  
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แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 

 1) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314

 2) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324

 3) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334 

3) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ�ที่ไม่ใช่ส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส�รสนเทศ เทคโนโลยีก�รสื่อส�ร ไฟฟ้�  

 อิเล็กทรอนิกส์

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10131 สังคมมนุษย์ 

10151 ไทยศึกษา 

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1,100

1,100

1,000

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560  เช้า

4) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งทุกส�ข�วิช�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคต้น

10151 ไทยศึกษา 

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

1,100

1,000

1,200

อาทิตย์  29 ม.ค. 2560   บ่าย

เสาร์  28 ม.ค. 2560 เช้า

เสาร์  28 ม.ค. 2560  บ่าย

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศึกษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอยีดจากอตัราคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชำาระเป็นค่าสมคัร 
   เป็นนักศึกษา ภาคต้น ในหน้า 372 - 388 และตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไล่ประจำาภาคต้น ในหน้า 411 - 417 

   เป็นหลัก
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 
ทุกหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124

1)  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10103    ทักษะชีวิต

96101    คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

96102    คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,100

1,000

1,000

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

2) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�ท�งด้�นอุตส�หกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

 และเทคนิคการผลิต

1,000

1,000

1,200

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

3) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นที่ไม่ใช่ท�งด้�นอุตส�หกรรม

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

 และเทคนิคการผลิต

1,000

1,000

1,200

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560  บ่าย

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศึกษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอยีดจากอตัราคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชำาระเปน็ค่าสมคัร 
   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไลป่ระจำาภาคปลาย ในหน้า 421 - 428 
   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (96)  
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วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124  (ต่อ)

4) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

 และเทคนิคการผลิต

1,000

1,000

1,200

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134

1) สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10103 ทักษะชีวิต

10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

97103  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

1,100

1,000

1,200

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

2) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�ท�งด้�นอุตส�หกรรม 

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

1,000

1,000

1,200

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560 เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศึกษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอยีดจากอตัราคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชำาระเป็นค่าสมคัร 
   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไลป่ระจำาภาคปลาย ในหน้า 421 - 428 

   เป็นหลัก
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วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134 (ต่อ)

3)   สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นที่ไม่ใช่ท�งด้�นอุตส�หกรรม หรือปริญญ�ตรี

 หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

1,000

1,000

1,200

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์  29 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

1) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314

2) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324

3) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334

1) สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

1,100

1,100 

1,000

เสาร์  29 ก.ค. 2560  เช้า

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์ 30 ก.ค. 2560  เช้า

2) สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ� หรือปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งในส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส�รสนเทศ 

 เทคโนโลยีก�รสื่อส�ร ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

99201 วิทยาศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

 และการสื่อสาร

1,100

1,000

1,200

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์   29 ก.ค. 2560  บ่าย

เสาร์  29 ก.ค. 2560 เช้า

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศึกษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอยีดจากอตัราคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชำาระเปน็ค่าสมคัร 
   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไลป่ระจำาภาคปลาย ในหน้า 421 - 428 

   เป็นหลัก

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (96)  
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แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

 1) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314

 2) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324

 3) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334

3)   สำ�เร็จก�รศึกษ� ปวส. หรืออนุปริญญ� หรือปริญญ�ชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่ท�งด้�นคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส�รสนเทศ  

 เทคโนโลยีก�รสื่อส�ร ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์

ชุดวิชา

ค่าชุดวิชาสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ (1)

(บาท)

วัน/เวลาสอบไล่

สำาหรับผู้สมัครภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา

96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

99201 วิทยาศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

 และการสื่อสาร

1,100

1,000

1,200

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  บ่าย

อาทิตย์  30 ก.ค. 2560  เช้า

เสาร์   29 ก.ค. 2560  เช้า

หมายเหตุ  (1) เพือ่ความสมบรูณข์องการสมคัร ใหน้กัศึกษาชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร โดยดรูายละเอยีดจากอตัราคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชำาระเป็นค่าสมคัร 
   เปน็นกัศกึษา ภาคปลาย ในหนา้ 389 - 407 และตรวจสอบวนัและคาบเวลาสอบจากตารางสอบไลป่ระจำาภาคปลาย ในหน้า 421 - 428 

   เป็นหลัก
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7. การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
   ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยสำานักทะเบียนและวัดผล ได้เพิ่มการสอบไล่รูปแบบใหม่ข้ึนอีกวิธีหนึ่ง 

เป็นระบบสอบด้วยคอมพิวเตอร์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่พร้อมจะสอบในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยไม่ต้องรอ

สอบไลป่ระจำาภาคการศึกษา รูปแบบการสอบน้ีเรยีกวา่ การสอบตามความพรอ้มของนกัศกึษารายบคุคลดว้ยคอมพวิเตอร	์

หรือ	Walk-in	Exam มหาวิทยาลัยได้เปิดสอบครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 2/2553 จนถึงภาคการศึกษาที่ 1/2558 

เปิดสอบมาแล้ว 23 ชุดวิชา

นักศึกษาที่เข้าสอบ Walk-in Exam ซึ่งจะเปิดสอบก่อนสอบไล่ประจำาภาคประมาณ 1 เดือน จะทราบผลการ

สอบของชุดวิชานั้นทันทีเมื่อสอบเสร็จ นักศึกษาที่สอบผ่านในระบบ Walk-in Exam จึงไม่ต้องเข้าสอบไล่ประจำาภาค

อีก แต่หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านในระบบ Walk-in Exam สามารถเข้าสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาได้ตามปกติ และหาก

ยังสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้อีก นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำาหรับการศึกษาในระบบทางไกล

ชุดวิชาที่เปิดสอบมาแล้ว	23	ชุดวิชา

10103 ทักษะชีวิต  40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  53202 การสาธารณสุขทั่วไป

10121 อารยธรรมมนุษย์  54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและ

10131 สังคมมนุษย์   ความปลอดภัย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การควบคุม

 เพื่อชีวิต  60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

10151 ไทยศึกษา  71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ

30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และ 81427 กฎหมายอาญา สำาหรับรัฐศาสตร์

 หลักการตลาด  90303 พืชเศรษฐกิจ

30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการ 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 ทรัพยากรมนุษย์  96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  เทคโนโลยี

และยังเปิดชุดวิชาอื่นๆ เพิ่มอีกในแต่ละภาคการศึกษา ดูชุดวิชาที่เปิดสอบได้ที่ http://www.stou.ac.th

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เปิดสอบ Walk-in Exam ในภาคการศึกษานั้น  แต่ละชุดวิชาเลือกสอบ

ได้ 1 คาบ

วิธีการสมัครสอบ
กรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยท่ี http://www.stou.ac.th ภายใต้หัวข้อข่าว

ประชาสัมพันธ์  แล้วคลิกที่เมนู  สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam)  
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ค่าธรรมเนียมสอบ
ชุดวิชาละ	300	บาท ชำาระเงินโดยตัดบัญชี KTB Online หรือที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

ช่วงเวลาการรับสมัคร
ภาคต้น ประมาณกลางเดือนกันยายน ถึงกลางเดือนธันวาคม

ภาคปลาย   ประมาณกลางเดือนมีนาคม   ถึงกลางเดือนมิถุนายน

ช่วงเวลาและสถานที่สอบ
ภาคต้น		 เสาร์	–	อาทิตย์	ตลอดเดือนธันวาคม

ภาคปลาย		 เสาร์	–	อาทิตย์	ตลอดเดือนมิถุนายน

สอบวันละ	2	คาบ คาบแรกเวลา 09.00 - 12.00 น. คาบที่สองเวลา 13.30 - 16.30 น. ที่

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 - 8 ชั้นลอย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี

3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์

4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี

5. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช

7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำาปาง

8. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี

9. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย
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8. สนามสอบและรหัสสนามสอบ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการจัดสอบ โดยการจัดสถานที่สอบ 

ที่เรียกว่า “สนามสอบ” ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และบางจังหวัดมีสนามสอบระดับอำาเภอให้นักศึกษาใช้เป็นสถานที่สอบ

เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาเลือกสนามสอบไว้ก่อน เพื่อเป็นแนวทางในการกำาหนด

สนามสอบโดยให้ผู้สมัครดำาเนินการดังนี้

1. เลือกสนามสอบในข้อ 21 ของใบสมัครและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) โดยทำาเครื่องหมาย ✕ 

ในช่อง ✕ และกรอกชื่อโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดเป็นสนามสอบ จังหวัด และรหัสสนามสอบให้ครบถ้วน สามารถ 

ดูรายละเอียดรายชื่อโรงเรียนที่เป็นสนามสอบและรหัสสนามสอบจาก หน้า  370 - 371  

มหาวทิยาลยัจะจัดสอบตามทีน่กัศกึษาระบไุว ้ ยกเวน้  สนามสอบดงักล่าวไมส่ามารถจดัสอบใหไ้ด ้  มหาวทิยาลยั

จะพิจารณาจัดสอบในสนามสอบที่ใกล้เคียงกับสนามสอบที่นักศึกษาแจ้งความประสงค์ให้มากที่สุด

2. กรณีไม่ระบุสนามสอบ มหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบให้โดยใช้ที่อยู่ที่นักศึกษาแจ้งไว้เพื่อขอใช้ในการติดต่อ

และรับเอกสารจากมหาวิทยาลัย  โดยจะจัดสนามสอบให้ในสนามสอบที่ใกล้เคียงกับรหัสไปรษณีย์ที่อยู่ให้มากที่สุดเป็น

เกณฑ์ในการจัดสนามสอบ

21. สถานที่ที่ให้มหาวิทยาลัยจัดสอบ
	  	จัดสอบ ณ สนามสอบโรงเรียน ...........................จังหวัด .......................... รหัสสนามสอบ  

สำาหรบัการสอบซอ่มของแต่ละภาคการศกึษาจะมจีำานวนสนามสอบลดลงจากสนามสอบทีจั่ดใหใ้นการสอบไล	่	

ท้ังน้ีมหาวทิยาลยัจะจดัสอบให้กบันกัศกึษาทีเ่ลอืกสนามสอบไวแ้ละไมไ่ดจั้ดเปน็สนามสอบในภาคการศกึษาน้ัน		ใหเ้ขา้

สอบในสนามสอบที่ใกล้เคียงแทน		โดยจะแจ้งรายละเอียดสนามสอบให้กับนักศึกษาทราบเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์	

หรอืตรวจสอบกำาหนดการสอบและสนามสอบจากเวบ็ไซตท์ี	่	http://www.stou.ac.th		กอ่นวนัสอบประมาณ		2	สปัดาห์

อนึ่ง  นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายสนามสอบ ต้องยื่นคำาร้องขอย้ายสนามสอบให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบ 45 วัน  

โดยสำาเนาใบคำาร้องได้จากคู่มือนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว  

หรือดาว์นโหลดใบคำาร้องจาก http://www.stou.ac.th  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา โทร. 0 2504 7231 หรือ  

e-mail : re.reoffice@stou.ac.th
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รายชื่อโรงเรียนที่เป็นสนามสอบและรหัสสนามสอบ
 

จังหวัด ชื่อสนามสอบ
รหัส

สนามสอบ
จังหวัด ชื่อสนามสอบ

รหัส

สนามสอบ

กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 10002

10003

10004

10006

10007

10008

10009

10010

10011

10012

10013

10014

10015

10016

10017

10018

10019

10020

10021

10024

10027

10031

10035

ชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล 20001
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

โรงเรียนวัดราชาธิวาส

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

โรงเรียนทวีธาภิเศก

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

โรงเรียนบางกะปิ

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำาเพ็ญ

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

โรงเรียนแจงร้อนวิทยา

โรงเรียนวิมุติยารามพิทยากร

โรงเรียนพุทธจักรวิทยา

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำาเพ็ญ

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) 20002

โรงเรียนชลราษฎรอำารุง 20004

โรงเรียนสิงห์สมุทร 20180

ชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 17000

ชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 36000

ชุมพร โรงเรียนศรียาภัย 86000

เชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 57000

เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 50001

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 50002

โรงเรียนหอพระ 50003

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 50170

ตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 92000

ตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ 23000

ตาก โรงเรียนตากพิทยาคม 63000

โรงเรียนสรรพวิทยาคม 63110

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 63170

นครนายก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 26000

นครปฐม โรงเรียนราชินีบูรณะ

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

73002

73005
นครพนม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 48000

นครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 30001

โรงเรียนบุญวัฒนา 30002

โรงเรียนบัวใหญ่ 30120

โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” 30140

นครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 80000
กาญจนบุรี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 71000 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 80110

กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 46000 นครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 60000

กระบี่ โรงเรียนอำามาตย์พานิชนุกูล 81000 นนทบุรี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 11001

กำาแพงเพชร โรงเรียนกำาแพงเพชรพิทยาคม 62000 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 11002

ขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 40000 โรงเรียนปากเกร็ด 11006

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 40120 นราธิวาส โรงเรียนนราธิวาส 96000

โรงเรียนชุมแพศึกษา 40130 โรงเรียนสุไหงโก-ลก 96120

จันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี 22000 น่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 55000
ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 24000 โรงเรียนปัว 55120

บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ 38000 ลำาปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 52000
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จังหวัด ชื่อสนามสอบ
รหัส

สนามสอบ
จังหวัด ชื่อสนามสอบ

รหัส

สนามสอบ

บุรีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 31000 ลำาพูน โรงเรียนจักรคำาคณาทร 51000
โรงเรียนนางรอง 31110 เลย โรงเรียนเลยพิทยาคม 42000

ปทุมธานี โรงเรียนปทุมวิไล 12001 ศรีสะเกษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 33000
โรงเรียนคณะราษฎร์บำารุงปทุมธานี 12002 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 33110
โรงเรียนธัญบุรี 12003 สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 47000

ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 77000 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 47110
โรงเรียนหัวหิน 77110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำารุง 25000 สงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ 90000

ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 94000 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 90111
วิทยาเขตปัตตานี โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 90112

พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 13001 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 90160
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 13002 สตูล โรงเรียนสตูลวิทยา 91000

พะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 56000 สมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการ 01001

พังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 82000 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 01002

พัทลุง โรงเรียนพัทลุง 93000 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 01003

พิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 66000 โรงเรียนมัธยมด่านสำาโรง 01004

พิษณุโลก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 65000 สมุทรสงคราม โรงเรียนศรัทธาสมุทร 75000

เพชรบุรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 76000 สมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 74001

เพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 67000 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 74002
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 67160 สระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 27000

แพร่ โรงเรียนพิริยาลัย 54000 สระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 18000

ภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 83000 สิงห์บุรี โรงเรียนสิงห์บุรี 16000

มหาสารคาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 44000 สุโขทัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 64000

มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร 49000 สุพรรณบุรี โรงเรียนสงวนหญิง 72000

แม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา 58000 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 84000
โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” 58110 โรงเรียนเกาะสมุย 84140

ยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 35000 สุรินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 32000

ยะลา โรงเรียนคณะราษฎรบำารุง 95000 หนองคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 43000

โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 95110 หนองบัวลำาภู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 39000

ร้อยเอ็ด โรงเรียนสตรีศึกษา 45000 อ่างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 14000

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 45130 อำานาจเจริญ โรงเรียนอำานาจเจริญ 37000

ระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 85000 อุดรธานี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 41000

ระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม 21001 โรงเรียนกุมภวาปี 41110
โรงเรียนวัดป่าประดู่ 21002 อุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 53000

ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 70000 อุทัยธานี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 61000

ลพบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 15000 อุบลราชธานี โรงเรียนนารีนุกูล 34000
โรงเรียนเดชอุดม 34160
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9. อัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำาระเป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา
  

9.1 สำาหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น
เพือ่ความสมบรูณใ์นการสมคัรเปน็นกัศึกษา มหาวทิยาลัยกำาหนดใหผู้้สมคัรต้องชำาระเงนิตามรายการตา่งๆ 

ให้ครบถ้วน  ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครจะต้องชำ�ระเท่�กันทุกคน	 จำ�นวน		1,400	 บ�ท ประกอบด้วย

 1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท

  ชำาระครั้งเดียวเมื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

   (ผู้สมัครที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา  15 กันยายน 2559 ได้รับยกเว้น

  ไม่ต้องชำ�ระค่�ธรรมเนียมแรกเข้�)

 1.2 ค่าบำารุงการศึกษา 500 บาท

 1.3 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา 100 บาท

  ชำาระครั้งเดียวตลอดอายุการเป็นนักศึกษา และ

2.  ในแต่ละชุดวิชาท่ีเปิดให้ลงทะเบียนเรียนจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่จะต้อง

ชำาระเงินค่าชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามจำานวนที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

ลำ�ดับ
รหัส

ชุดวิช�

ชื่อชุดวิช�ที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

ภ�คต้น

ค่�ชุดวิช�

สำ�หรับนักศึกษ�ใหม่(1)

(บ�ท)

วันและค�บเวล�สอบไล่  

สำ�หรับผู้สมัครภ�คต้น(2)

1 10103 ทักษะชีวิต 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

2 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

3 10121 อารยธรรมมนุษย์ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

4 10131 สังคมมนุษย์ 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

5 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เพื่อชีวิต

1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

6 10151 ไทยศึกษา 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

7 10152 ไทยกับสังคมโลก 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

8 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

9 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

10 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

11 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 1,300  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

12 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

13 10201 ประวัติศาสตร์ไทย 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

14 11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)
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ลำ�ดับ
รหัส

ชุดวิช�

ชื่อชุดวิช�ที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

ภ�คต้น

ค่�ชุดวิช�

สำ�หรับนักศึกษ�ใหม่(1)

(บ�ท)

วันและค�บเวล�สอบไล่  

สำ�หรับผู้สมัครภ�คต้น(2)

15 11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

16 11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

17 11112 วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

18 11201 คณิตศาสตร์สำาหรับสังคมศาสตร์ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

19 12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

20 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

21 12306 วรรณคดีไทย 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

22 12407 แนวคิดไทย 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

23 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา 2,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

24 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

25 13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

26 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

27 13322 การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

28 13323 การจัดการการเงินและการจัดการ

การดำาเนินงาน

1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

29 13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 2,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

30 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

31 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

และวิทยาศาสตร์

1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

32 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

33 13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

34 13421 การจัดการงานสำานักงาน 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

35 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

36 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

37 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

38 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

39 14318 หลักการแปล 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

40 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

41 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

42 14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

อย่างมีประสิทธิผล

1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)
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ลำ�ดับ
รหัส

ชุดวิช�

ชื่อชุดวิช�ที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

ภ�คต้น

ค่�ชุดวิช�

สำ�หรับนักศึกษ�ใหม่(1)

(บ�ท)

วันและค�บเวล�สอบไล่  

สำ�หรับผู้สมัครภ�คต้น(2)

43 14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 2,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

44 15205 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

45 15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

46 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

47 15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับ

นักนิเทศศาสตร์

1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

48 15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

49 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

50 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

51 16338 การข่าวเบื้องต้น 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

52 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง (3) 4,600  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

53 16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

54 16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ 1,400  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

55 16353 การสื่อสารการตลาด 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

56 16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

57 16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

58 16361 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

59 16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

60 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา (3) 3,400  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

61 16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์ (3) 4,300  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

62 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

เบื้องต้น(3)

1,400  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

63 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น (3) 5,400  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

64 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น (3) 5,900  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

65 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (3) 3,600  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

66 20101 พื้นฐานการศึกษา 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

67 20202 วิทยาการการสอน 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

68 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

69 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

70 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)
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ลำ�ดับ
รหัส

ชุดวิช�

ชื่อชุดวิช�ที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

ภ�คต้น

ค่�ชุดวิช�

สำ�หรับนักศึกษ�ใหม่(1)

(บ�ท)

วันและค�บเวล�สอบไล่  

สำ�หรับผู้สมัครภ�คต้น(2)

71 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

72 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

73 20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ 2,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

74 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

75 21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

76 21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำาหรับ 

เด็กปฐมวัย

1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

77 21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

78 21007 อาหารและโภชนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

79 21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับเด็กปฐมวัย 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

80 21201 พฤติกรรมวัยเด็ก 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

81 21211 วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

82 21312 สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

83 21322 สื่อการสอนระดับประถมศึกษา 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

84 21401 วรรณกรรมประถมศึกษา 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

85 21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

86 21423 การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

87 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

88 22211 ภาษาไทย 1:  การใช้ภาษาสำาหรับครู 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

89 22231 สังคมศึกษา 1:  ภูมิศาสตร์สำาหรับครู 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

90 22241 วิทยาศาสตร์ 1:  เคมี - ฟิสิกส์พื้นฐาน 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

91 22251 คณิตศาสตร์ 1:  เซต ระบบจำานวน และ

เรขาคณิตวิเคราะห์

1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

92 22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

93 22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

94 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

95 22311 ภาษาไทย 3:  ภาษาศาสตร์สำาหรับครู 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

96 22331 สังคมศึกษา 3:  เศรษฐศาสตร์สำาหรับครู 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

97 22341 วิทยาศาสตร์ 3:  แนวคิดวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

98 22351 คณิตศาสตร์ 3:  เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม  

เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น

1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)
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ลำ�ดับ
รหัส

ชุดวิช�

ชื่อชุดวิช�ที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

ภ�คต้น

ค่�ชุดวิช�

สำ�หรับนักศึกษ�ใหม่(1)

(บ�ท)

วันและค�บเวล�สอบไล่  

สำ�หรับผู้สมัครภ�คต้น(2)

99 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

100 22412 ภาษาไทย 5:  การอ่านสำาหรับครู 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

101 22413 ภาษาไทย 6:  การเขียนสำาหรับครู 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

102 22432 สังคมศึกษา 5:  ประวัติศาสตร์ไทยสำาหรับครู 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

103 22433 สังคมศึกษา 6:  รัฐศาสตร์สำาหรับครู 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

104 22455 ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจำานวน 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

105 23304 โรงเรียนกับชุมชน 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

106 24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

107 24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชา

เตรียมประสบการณ์

1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

108 24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะ  และ

สร้างเสริมประสบการณ์

1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

109 24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

110 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผล

การศึกษา

2,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

111 24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและ

ทักษะพิสัย

1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

112 24413 การประเมินโครงการ 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

113 24414 การประเมินหลักสูตร 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

114 24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

115 25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

116 25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

117 25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

118 25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว 2,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

119 26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

120 26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

121 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

122 26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ 2,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

123 27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

124 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

เพื่อการศึกษา (3)

3,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)
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125 27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

126 27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา

2,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

127 30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

128 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

129 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

130 30204 องค์การและการจัดการ 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

131 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

132 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

133 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

134 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

135 30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และ

หลักการตลาด

1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

136 30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์

1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

137 31301 การวางแผนงานก่อสร้าง 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

138 31302 การสำารวจปริมาณและการประมาณราคา 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

139 31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

งานก่อสร้าง

1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

140 31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

141 31405 การวิเคราะห์โครงการ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

142 31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง 2,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

143 31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

144 32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

145 32204 การบัญชีขั้นต้น 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

146 32205 การบัญชีขั้นกลาง 2 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

147 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

148 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี

1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

149 32208 การบัญชีขั้นกลาง  2  รายงานการเงิน และ

การวิเคราะห์งบการเงิน

1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)
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150 32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

151 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการ

เชิงกลยุทธ์

1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

152 32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

153 32302 การจัดการการตลาด 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

154 32303 การจัดการการเงิน 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

155 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

156 32310 ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

157 32311 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

158 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

159 32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

160 32322 การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และ

การวางแผนภาษี

1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

161 32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน และ

การควบคุมภายใน

1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

162 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และ

การจัดการความรู้

1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

163 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ

เพื่อสร้างสมรรถนะ

1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

164 32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

165 32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

166 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

167 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

168 32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย

อย่างยั่งยืน

1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

169 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม

1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

170 32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

171 32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

172 32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)
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173 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

174 32413 การจัดการงานขนส่งสินค้า 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

175 32422 หลักการประกันภัย 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

176 32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

177 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

178 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด 2,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

179 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

180 32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

181 32445 การบัญชีระหว่างประเทศ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

182 32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

183 32447 การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

184 32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

185 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

186 32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจ

นำาเข้า-ส่งออก

1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

187 32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

188 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุม

ทางการเงิน

1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

189 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

190 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน 2,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

191 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

192 32466 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

193 32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

194 32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

195 32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

196 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และ

การจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว (3)

4,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

197 32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการ

โรงแรม

1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

198 32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว

และการโรงแรม

2,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)
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199 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 2,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

200 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน และสัมมนาการบัญชี

บริหาร

2,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

201 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ และการท่องเที่ยว

อาเซียน

1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

202 32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคาร

ระหว่างประเทศ

1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

203 32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและ

ภัตตาคาร

1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

204 33202 การคลังและงบประมาณ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

205 33203 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

206 33204 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

207 33205 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

208 33206 การจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

209 33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

210 33304 ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทาง

รัฐประศาสนศาสตร์

1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

211 33306 ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหาร

การปกครองท้องที่

1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

212 33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

สำาหรับนักปกครองท้องที่

1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

213 33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

การปกครองท้องที่

1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

214 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ 2,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

215 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

216 33421 หลักการบริหารท้องถิ่น 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

217 33432 การบริหารสำานักงาน 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

218 33435 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

219 33439 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

220 33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

221 33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหาร

การปกครองท้องที่

2,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

222 33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)
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223 33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

224 33449 การบริหารการบริการสาธารณะ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

225 33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

226 33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

227 33452 กฎหมายอาญาสำาหรับนักปกครองท้องที่ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

228 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 1,300  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

229 40103 กฎหมายเกษตร 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

230 41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำาชุมชน 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

231 41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองสำาหรับ

ผู้นำาชุมชน

1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

232 41003 การบริหารจัดการชุมชน 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

233 41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำาชุมชน 2,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

234 41201 กฎหมายมหาชน 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

235 41211 กฎหมายแพ่ง 1:  บุคคล นิติกรรม สัญญา 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

236 41212 กฎหมายแพ่ง 2:  หนี้ ละเมิด 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

237 41231 กฎหมายอาญา 1:  ภาคบทบัญญัติทั่วไป 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

238 41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

239 41311 กฎหมายแพ่ง 3:  ครอบครัว มรดก 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

240 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

241 41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน 

ประกันภัย

1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

242 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1:  หลักทั่วไปในวิธี

พิจารณาความแพ่ง

1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

243 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2:  วิธีพิจารณาความแพ่ง

และกฎหมายล้มละลาย

1000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

244 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

245 41421 กฎหมายภาษีอากร 1:  ภาษีเงินได้ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

246 41432 กฎหมายอาญา 3:  ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

247 41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 2,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

248 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

249 41452 สถาบันระหว่างประเทศ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

250 41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)
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251 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

252 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

253 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช (3) 4,500  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

254 51201 มโนมติและกระบวนการพยาบาล 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

255 51206 สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

256 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (3) 4,700  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

257 51304 ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล 2,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

258 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ (3) 4,300  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

259 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและ

นิติเวชศาสตร์

1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

260 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

261 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

262 52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

263 52307 อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

264 52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

265 52311 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบื้องต้น (3) 4,800  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

266 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

267 53202 การสาธารณสุขทั่วไป 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

268 53203 สุขภาพกับการพัฒนา 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

269 53304 การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

270 53405 หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

271 53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข 2,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

272 53407 การบริหารงานสาธารณสุข 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

273 54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำาหรับงานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

274 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

275 54109 การยศาสตร์ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

276 54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

2,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

277 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน (3) 3,500  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

278 54115 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)
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279 54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

280 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (3) 5,700  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

281 55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย 1,400  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

282 55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

283 55304 แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

284 55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับ

การแพทย์แผนไทย

1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

285 55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 4,800  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

286 55322 ร่างกายมนุษย์ (3) 2,600  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

287 55325 นวดแผนไทย 1 (3) 7,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

288 55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 4,800  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

289 55327 ผดุงครรภ์แผนไทย (3) 7,800  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

290 55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1 (3) 6,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

291 55331 เวชกรรมแผนไทย 1 (3) 6,800  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

292 55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย (3) 8,300  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

293 56201 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

294 57203 ทางเลือกสำาหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

295 57301 การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

296 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

297 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทาง

เศรษฐศาสตร์

1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

298 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

299 60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

300 60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

301 60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1,300  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

302 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

303 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

304 60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนา

อุตสาหกรรม

1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

305 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

306 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ 2,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)
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307 61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

308 61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ

และธุรกิจ

1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

309 61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

310 70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

311 70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

312 70301 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

313 70311 ชีวเคมีพื้นฐาน 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

314 70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

315 70322 พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

316 70324 อนามัยครอบครัว 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

317 70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

318 70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 2,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

319 70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

320 70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

321 71111 จิตวิทยาการบริการ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

322 71112 อุตสาหกรรมการบริการ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

323 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

324 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

325 71202 โภชนาการมนุษย์ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

326 71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

327 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

328 71219 ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร 2,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

329 71308 เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

330 71309 สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

331 71310 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัย

ในอาหาร

1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

332 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และ

การประยุกต์

2,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

333 71430 ภาษาอังกฤษสำาหรับธุรกิจอาหาร 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

334 72201 ครอบครัวศึกษา 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)
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335 72202 พัฒนาการวัยเด็ก 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

336 72301 พัฒนาการวัยรุ่น 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

337 72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

338 72401 ระบบครอบครัวไทยกับความหลากหลายใน

สังคมโลก

1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

339 72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และ

ครอบครัว

2,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

340 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

341 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

342 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

343 80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

344 80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

345 80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

346 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 2,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

347 81310 ปรัชญาการเมือง 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

348 81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

349 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

350 81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหาร

โครงการ

1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

351 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

352 81427 กฎหมายอาญาสำาหรับรัฐศาสตร์ 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

353 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ

พยานหลักฐาน  สำาหรับรัฐศาสตร์

1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

354 82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

355 82322 สังคมโลก 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

356 82323 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

357 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

358 82422 มหาอำานาจกับการเมืองโลก 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

359 82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

360 90303 พืชเศรษฐกิจ 1,300  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

361 90305 การผลิตสัตว์ 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)
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362 90406 ดิน นำ้า และปุ๋ย 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

363 91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

364 91209 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

365 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

366 91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

367 91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

368 91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

369 91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร 2,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

370 91427 การป่าไม้ชุมชน 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

371 91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และ

สิ่งแวดล้อม

1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

372 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

373 91465 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

374 91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

375 91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้

และสิ่งแวดล้อม

2,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

376 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

377 92217 ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

378 92220 กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

379 92221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์ 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

380 92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

381 92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

382 92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

383 92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ 2,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

384 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช (3) 4,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

385 93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

386 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

387 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

388 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ

การผลิตสัตว์

1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)
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389 93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช 2,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

390 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (3) 3,300  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

391 93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ 2,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

392 93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

393 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช (3) 3,600  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

394 93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม (4) 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

395 93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ (4) 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

396 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ (3) 4,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

397 93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

398 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (4) 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

399 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

400 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

401 94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

402 94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร 2,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

403 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

404 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

405 96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

406 96409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 2,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

407 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

408 96412 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

409 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ (3) 2,800  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

410 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3) 2,800  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

411 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ 1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

412 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำาหรับเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

413 97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

414 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

415 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์

และบรรจุภัณฑ์

1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

416 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำารุงรักษา

ในอุตสาหกรรม (3)

3,500  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)
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ชื่อชุดวิช�ที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

ภ�คต้น

ค่�ชุดวิช�

สำ�หรับนักศึกษ�ใหม่(1)

(บ�ท)

วันและค�บเวล�สอบไล่  

สำ�หรับผู้สมัครภ�คต้น(2)

417 97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติ

ทางการผลิตในอุตสาหกรรม

1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

418 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ (3) 3,900  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

419 97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์ 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

420 97419 มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรมและ

มาตรฐานอุตสาหกรรม

1,100  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

421 97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำาหรับ

อุตสาหกรรม

1,200  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

422 97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต

อุตสาหกรรม

2,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

423 97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำางานใน

อุตสาหกรรม

1,100  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

424 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ (3) 4,700  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

425 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และ

บรรจุภัณฑ์

2,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

426 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (3)

2,700  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

427 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

428 99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

429 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 1,000  ส. 28 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

430 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

2,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (13.30-16.30)

431 99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 1,200  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

432 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1,000  อา. 29 ม.ค. 2560 (09.00-12.00)

หม�ยเหตุ	 (1) ค่าชุดวิชาสำาหรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจำานวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้ว นักศึกษาใหม่จะต้องชำาระเท่ากันทุกคน

 (2) ให้นักศึกษาตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบไล่จากตารางสอบไล่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนดอีกครั้ง

 (3) เป็นชุดวิชาที่  มีก�รฝึกปฏิบัติ

 (4) เป็นชุดวิชาที่  ไม่มีก�รฝึกปฏิบัติ
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9. อัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำาระเป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา
  

9.2 สำาหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย
เพือ่ความสมบรูณใ์นการสมคัรเปน็นกัศึกษา มหาวทิยาลัยกำาหนดใหผู้้สมคัรต้องชำาระเงนิตามรายการตา่งๆ 

ให้ครบถ้วน  ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครจะต้องชำ�ระเท่�กันทุกคน	 จำ�นวน		1,400	 บ�ท ประกอบด้วย

 1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท

  ชำาระครั้งเดียวเมื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

   (ผู้สมัครที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา  15 กันยายน 2559 ได้รับยกเว้น

  ไม่ต้องชำ�ระค่�ธรรมเนียมแรกเข้�)

 1.2 ค่าบำารุงการศึกษา 500 บาท

 1.3 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา 100 บาท

  ชำาระครั้งเดียวตลอดอายุการเป็นนักศึกษา และ

2.  ในแต่ละชุดวิชาท่ีเปิดให้ลงทะเบียนเรียนจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่จะต้อง

ชำาระเงินค่าชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามจำานวนที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

ลำ�ดับ
รหัส

ชุดวิช�

ชื่อชุดวิช�ที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

ภ�คปล�ย

ค่�ชุดวิช�

สำ�หรับนักศึกษ�ใหม่(1)

(บ�ท)

วันและค�บเวล�สอบไล่  

สำ�หรับผู้สมัครภ�คปล�ย(2)

1 10103 ทักษะชีวิต 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

2 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

3 10121 อารยธรรมมนุษย์ 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

4 10131 สังคมมนุษย์ 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

5 10141 วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

6 10151 ไทยศึกษา 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

7 10152 ไทยกับสังคมโลก 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

8 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

9 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1,500  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

10 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

11 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

12 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 1,300  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

13 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)
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ลำ�ดับ
รหัส

ชุดวิช�

ชื่อชุดวิช�ที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

ภ�คปล�ย

ค่�ชุดวิช�

สำ�หรับนักศึกษ�ใหม่(1)

(บ�ท)

วันและค�บเวล�สอบไล่  

สำ�หรับผู้สมัครภ�คปล�ย(2)

14 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

15 10202 การอ่านภาษาไทย 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

16 10203 พฤติกรรมมนุษย์ 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

17 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

18 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

19 11201 คณิตศาสตร์สำาหรับสังคมศาสตร์ 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

20 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 1,300  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

21 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

22 11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงานโรงแรม 1,700  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

23 11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้าหน้าที่สำานักงาน 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

24 11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

25 11306 ภาษาอังกฤษสำาหรับบุคลากรสาธารณสุข 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

26 11307 ภาษาอังกฤษสำาหรับช่าง 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

27 11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

28 11311 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

29 11312 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพใน

ประชาคมอาเซียน

1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

30 12302 เศรษฐกิจไทย 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

31 12303 สังคมไทย 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

32 12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

33 12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

34 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

35 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

36 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา 2,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

37 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

38 13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

39 13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

40 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

41 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

42 13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 2,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)



ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559 391

ลำ�ดับ
รหัส

ชุดวิช�

ชื่อชุดวิช�ที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

ภ�คปล�ย

ค่�ชุดวิช�

สำ�หรับนักศึกษ�ใหม่(1)

(บ�ท)

วันและค�บเวล�สอบไล่  

สำ�หรับผู้สมัครภ�คปล�ย(2)

43 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

44 13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

45 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

46 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

47 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

48 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

49 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

50 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

51 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

52 14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 2,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

53 15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

54 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

55 15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร 1,300  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

56 15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับ

นักนิเทศศาสตร์

1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

57 15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

58 15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

59 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

60 16339 การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

61 16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

62 16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

63 16354 สื่อโฆษณา 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

64 16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

65 16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

66 16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

67 16419 การจัดรายการโทรทัศน์ 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

68 16421 การบริหารงานโทรทัศน์ 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

69 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง (3) 4,900  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

70 16424 การบริหารงานภาพยนตร์ 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

71 16427 การบริหารงานโฆษณา 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)
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ลำ�ดับ
รหัส

ชุดวิช�

ชื่อชุดวิช�ที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

ภ�คปล�ย

ค่�ชุดวิช�

สำ�หรับนักศึกษ�ใหม่(1)

(บ�ท)

วันและค�บเวล�สอบไล่  

สำ�หรับผู้สมัครภ�คปล�ย(2)

72 16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

73 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (3) 4,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

74 16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์ 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

75 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง (3) 4,600  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

76 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง (3) 6,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

77 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา(3) 4,300  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

78 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ (3) 3,600  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

79 16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

80 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

81 20101 พื้นฐานการศึกษา 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

82 20201 พัฒนศึกษา 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

83 20202 วิทยาการการสอน 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

84 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

85 20302 สถิติ  วิจัย และประเมินผลการศึกษา 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

86 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

87 20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ 2,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

88 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

89 21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

90 21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

91 21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

92 21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

93 21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

94 21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

95 21323 การสอนกลุ่มทักษะ 1:  ภาษาไทย 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

96 21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์ 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

97 21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

98 21411 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

ระดับปฐมวัยศึกษา

1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

99 21412 การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

100 21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)
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101 21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

102 22212 ภาษาไทย 2:  การประพันธ์สำาหรับครู 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

103 22232 สังคมศึกษา 2:  ประวัติศาสตร์สำาหรับครู 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

104 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและ

เทคโนโลยี

1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

105 22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

106 22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

107 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

108 22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

109 22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

110 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีสำาหรับครู 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

111 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา

สำาหรับครู

1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

112 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

113 22352 คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์ 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

114 22402 ประชากรและประชากรศึกษา 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

115 22403 วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำาหรับโรงเรียนและชุมชน 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

116 22411 การสอนภาษาไท 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

117 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์สำาหรับครู 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

118 22415 ภาษาไทย  8: คติชนวิทยาสำาหรับครู 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

119 22431 การสอนสังคมศึกษา 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

120 22434 จริยศึกษา 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

121 22441 การสอนวิทยาศาสตร์ 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

122 22448 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

123 22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

124 22451 การสอนคณิตศาสตร์ 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

125 22452 แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเชียล 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

126 24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา

1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

127 24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)
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128 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผล

การศึกษา

2,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

129 24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

130 24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย

และทักษะพิสัย

1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

131 24417 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

132 25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อ

การแนะแนว

1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

133 25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

134 25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

135 25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

136 25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

137 25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว 2,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

138 26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

139 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

140 26405 การศึกษาทางไกล 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

141 26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

142 26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ 2,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

143 27102 เทคโนโลยีทางการสอน 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

144 27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

145 27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

146 27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา

2,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

147 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

148 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

149 30204 องค์การและการจัดการ 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

150 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

151 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

152 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

153 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

154 30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน

และหลักการตลาด

1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)
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155 30211 องค์การและการจัดการและการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์

1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

156 31303 การจัดการงานสนาม 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

157 31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

158 31405 การวิเคราะห์โครงการ 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

159 31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง 2,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

160 31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

161 31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

162 32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

163 32204 การบัญชีขั้นต้น 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

164 32205 การบัญชีขั้นกลาง  2 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

165 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

166 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี

1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

167 32208 การบัญชีขั้นกลาง  2 รายงานการเงิน และ

การวิเคราะห์งบการเงิน

1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

168 32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

169 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการ

เชิงกลยุทธ์

1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

170 32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

171 32302 การจัดการการตลาด 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

172 32303 การจัดการการเงิน 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

173 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

174 32305 การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

175 32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

176 32311 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

177 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

178 32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

179 32320 การบัญชีขั้นกลาง 1 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

180 32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)
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181 32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน และ

การควบคุมภายใน

1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

182 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและ

การจัดการความรู้

1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

183 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ

เพื่อสร้างสมรรถนะ

1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

184 32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

185 32328 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

186 32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูง

สำาหรับนักการเงิน

1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

187 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

188 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการ

1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

189 32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

190 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

191 32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

192 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

193 32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย

อย่างยั่งยืน

1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

194 32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม

1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

195 32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

196 32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

197 32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

198 32406 การจัดการสินเชื่อ 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

199 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

200 32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

201 32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

202 32421 การศึกษาความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์

โครงการ

1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

203 32429 การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน และ

การบัญชีเฉพาะกิจการ

1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)
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204 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

205 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด 2,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

206 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและ 

การสอบบัญชี

1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

207 32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

208 32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

209 32447 การภาษีอากร 2  และการวางแผนภาษีอากร 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

210 32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

211 32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาด

ระหว่างประเทศ

1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

212 32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ

องค์การแห่งการเรียนรู้

1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

213 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและ

การควบคุมทางการเงิน

1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

214 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน 2,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

215 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

216 32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

217 32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

218 32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

219 32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ  

และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

220 32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและ

เครื่องดื่ม (3)

3,500  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

221 32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว

และการโรงแรม

2,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

222 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 2,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

223 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและ

สัมมนาการบัญชีบริหาร

2,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

224 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และการบริการ

ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (3)

8,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

225 32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม

และการจัดการที่พักทางเลือก

1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)
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226 33201 การบริหารราชการไทย 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

227 33202 การคลังและงบประมาณ 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

228 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

229 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

230 33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

231 33304 ขอบข่ายการศึกษา และวิจัยทาง

รัฐประศาสนศาสตร์

1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

232 33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดิน

สำาหรับนักปกครองท้องที่

1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

233 33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

สำาหรับนักปกครองท้องที่

1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

234 33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

การปกครองท้องที่

1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

235 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ 2,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

236 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

237 33411 การแรงงานสัมพันธ์ 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

238 33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

239 33420 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 1,300  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

240 33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

241 33424 การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

242 33432 การบริหารสำานักงาน 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

243 33434 กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

244 33436 การปฏิบัติต่อผู้กระทำาความผิด 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

245 33437 การบริหารงานราชทัณฑ์ 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

246 33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

247 33440 การบริหารงานสรรพสามิต 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

248 33441 การตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บภาษี 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

249 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

250 33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

251 33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหาร

การปกครองท้องที่

2,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)
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252 33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

253 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 1,300  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

254 40205 กฎหมายธุรกิจ 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

255 41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำาชุมชน 2,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

256 41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

257 41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

258 41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

259 41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

260 41201 กฎหมายมหาชน 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

261 41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

262 41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

263 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

264 41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

265 41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

266 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและ

ทรัพย์ ตั๋วเงิน

1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

267 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

268 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธี

พิจารณาความแพ่ง

1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

269 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง

และกฎหมายล้มละลาย

1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

270 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

271 41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

272 41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

273 41404 กฎหมายแรงงาน 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

274 41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

275 41431 การบริหารงานยุติธรรม 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

276 41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 2,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

277 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

278 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)
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279 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1,800  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

280 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,400  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

281 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก

สำาหรับพยาบาล

1,400  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

282 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาล

เบื้องต้น (3)

4,400  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

283 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (3) 4,300  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

284 51304 ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล 2,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

285 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

286 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและ

นิติเวชศาสตร์

1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

287 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

288 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

289 52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

290 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน (3) 5,300  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

291 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

292 53202 การสาธารณสุขทั่วไป 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

293 53303 การจัดการสาธารณภัย 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

294 53305 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

295 53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

296 53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข 2,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

297 53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

298 54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

299 54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

2,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

300 54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

301 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

302 54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

303 54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

304 55301 การวิจัยสำาหรับการแพทย์แผนไทย 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)
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305 55305 ธรรมานามัย 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

306 55306 เภสัชพฤกษศาสตร์ 1,600  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

307 55308 เวชกรรมแผนไทย 1,300  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

308 55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 4,800  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

309 55323 เภสัชพฤกษศาสตร์ 1,600  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

310 55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ

เภสัชกรรมแผนไทย

7,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

311 55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 4,800  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

312 55329 นวดแผนไทย 2 7,400  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

313 55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย 7,400  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

314 55332 เวชกรรมแผนไทย 2 7,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

315 55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 6,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

316 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

317 60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

318 60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

319 60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

320 60338 เทคโนโลยีและความจำาเริญทางเศรษฐกิจ 1,300  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

321 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

322 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

323 60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

1,300  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

324 60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

325 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์

1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

326 60436 สถาบันการเงินและการลงทุน 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

327 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ 2,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

328 61406 คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

329 61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

330 70101 จิตวิทยาทั่วไป 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

331 70204 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

332 70301 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)
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333 70311 ชีวเคมีพื้นฐาน 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

334 70314 การผลิตและการใช้อาหาร 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

335 70323 สุขภาพเด็ก 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

336 70324 อนามัยครอบครัว 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

337 70411 อนามัยชุมชน 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

338 70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

339 70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

340 70423 การจัดการสถานเลี้ยงเด็กในชุมชน 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

341 70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 2,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

342 71113 เทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

343 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม (3) 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

344 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

345 71216 การวิเคราะห์ระบบการจัดการงานโรงแรม

และภัตตาคาร

1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

346 71217 ระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

347 71218 การพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

348 71219 ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร 2,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

349 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร (3) 5,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

350 71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภค

ด้านอาหารและโภชนาการ

1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

351 71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

352 71330 เศรษฐศาสตร์สำาหรับธุรกิจอาหาร 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

353 71333 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

354 71411 อาหารและโภชนบำาบัด 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

355 71412 อาหาร โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร 1,300  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

356 71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

357 71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ

อาหาร

1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

358 71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

359 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และ

การประยุกต์

2,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)
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360 71431 การจัดการธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

361 71433 ผลิตภัณฑ์อาหาร 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

362 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำารงชีวิต 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

363 72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อ

คุณภาพชีวิต

1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

364 72204 เศรษฐกิจครอบครัว 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

365 72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และ

ครอบครัว

1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

366 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

367 72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการ

สำาหรับครอบครัว

1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

368 72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

369 72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และ

ครอบครัว

2,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

370 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

371 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

372 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

373 80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของ

การเมืองไทย

1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

374 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

375 80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อย

ในประเทศไทย

1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

376 80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และ

นโยบายสาธารณะ

1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

377 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

378 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 2,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

379 81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

380 81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

381 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 1,800  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

382 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

383 81427 กฎหมายอาญา สำาหรับรัฐศาสตร์ 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

384 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ

พยานหลักฐาน สำาหรับรัฐศาสตร์

1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)
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385 82202 การเมืองเปรียบเทียบ 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

386 82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

387 82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

388 82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

389 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การ

ระหว่างประเทศ

1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

390 82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

391 82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

392 82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

393 90201 การจัดการฟาร์ม 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

394 90202 การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

395 90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและ

สิ่งแวดล้อม

1,300  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

396 91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

397 91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

398 91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

399 91326 วนศาสตร์เกษตร 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

400 91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

401 91350 การเป็นผู้นำา มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยา 

สำาหรับเกษตรกร

1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

402 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

403 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

404 91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

405 91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร 2,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

406 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (3) 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

407 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ 1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

408 91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

และสิ่งแวดล้อม

2,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

409 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

410 92222 การบัญชี การเงิน และการภาษีอากร

สำาหรับสหกรณ์

1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

411 92320 การจัดและดำาเนินงานการสหกรณ์ 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)
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412 92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

413 92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

414 92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ 2,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

415 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช (3) 4,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

416 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น 1,400  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

417 93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

418 93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

419 93353 การจัดการผลผลิตพืช 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

420 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ 1,200   ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

421 93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช 2,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

422 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (3) 3,500  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

423 93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ 2,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

424 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช (3) 3,600  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

425 93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ (4) 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

426 93459 การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ (4) 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

427 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (4) 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

428 93465 การจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

429 94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร 1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

430 94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์

ในธุรกิจการเกษตร

1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

431 94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร 2,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

432 94461 การเงินธุรกิจการเกษตร 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

433 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

434 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

435 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

436 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจ

ด้านพณิชยกรรม

1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

437 96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ และ

การควบคุมภายใน

1,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

438 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)
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439 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล (3) 2,600  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

440 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับการบัญชีการเงิน 

และการบัญชีเพื่อการจัดการ

1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

441 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

442 97211 กลศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

443 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต และ

เทคนิคการผลิต

1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

444 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

445 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ (3) 3,800  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

446 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม

ทางการผลิตในอุตสาหกรรม

1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

447 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม (3)

3,600  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

448 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (3) 4,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

449 97406 เทคนิคหลังพิมพ์ (3) 4,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

450 97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

ทางการพิมพ์

1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

451 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ในอุตสาหกรรม

1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

452 97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต

อุตสาหกรรม

2,100  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

453 97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์

แนวโน้มทางอุตสาหกรรม

1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

454 97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการ

ในอุตสาหกรรม

1,100  ส. 29 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

455 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และ

บรรจุภัณฑ์

2,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

456 99201 วิทยาศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

457 99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์ 1,000  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

458 99312 คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

1,200  ส. 29 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

459 99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบ

คอมพิวเตอร์

1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)
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460 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

2,000  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

461 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

462 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย (3) 3,800  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

463 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (3) 3,600  อา. 30 ก.ค. 2560 (09.00-12.00)

464 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1,200  อา. 30 ก.ค. 2560 (13.30-16.30)

หม�ยเหตุ	 (1) ค่าชุดวิชาสำาหรับนักศึกษาใหม่แต่ละชุดวิชาเป็นจำานวนเงินที่รวมค่าวัสดุการศึกษาแล้ว  นักศึกษาใหม่จะต้องชำาระเท่ากันทุกคน

 (2) ให้นักศึกษาตรวจสอบวันและคาบเวลาสอบไล่จากตารางสอบไล่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนดอีกครั้ง

 (3) เป็นชุดวิชาที่	มีก�รฝึกปฏิบัติ

 (4) เป็นชุดวิชาที่ ไม่มีก�รฝึกปฏิบัติ



10. ตารางสอบไล่

ปีการศึกษา 2559

ภาคต้น

วันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560
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ตารางสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559  
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560

เวล�	09.00	-	12.00	น. เวล�	13.30	-	16.30	น.

10103 ทักษะชีวิต 10131 สังคมมนุษย์
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 12407 แนวคิดไทย
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
13322 การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ 15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี
13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สำาหรับนักนิเทศศาสตร์
14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
15205 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 20101 พื้นฐานการศึกษา
16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์ 21312 สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา
16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น 22231 สังคมศึกษา 1:  ภูมิศาสตร์สำาหรับครู
16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น 22251 คณิตศาสตร์ 1:  เซต ระบบจำานวน
16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น และเรขาคณิตวิเคราะห์
16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้
21007 อาหารและโภชนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย 25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
21322 สื่อการสอนระดับประถมศึกษา 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
22211 ภาษาไทย 1:  การใช้ภาษาสำาหรับครู 27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22241 วิทยาศาสตร์ 1:  เคมี - ฟิสิกส์พื้นฐาน 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
22311 ภาษาไทย 3:  ภาษาศาสตร์สำาหรับครู 30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด
22331 สังคมศึกษา 3:  เศรษฐศาสตร์สำาหรับครู 31302 การสำารวจปริมาณและการประมาณราคา
22341 วิทยาศาสตร์ 3:  แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร
22351 คณิตศาสตร์ 3:  เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม 32204 การบัญชีขั้นต้น

เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา 32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ
23304 โรงเรียนกับชุมชน ระบบสารสนเทศ
24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์ 32303 การจัดการการเงิน
24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะ 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

และสร้างเสริมประสบการณ์ 32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ 32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
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24413 การประเมินโครงการ 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
30204 องค์การและการจัดการ 32413 การจัดการงานขนส่งสินค้า
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ 32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
31301 การวางแผนงานก่อสร้าง 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ และการสอบบัญชี
32205 การบัญชีขั้นกลาง 2 32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 32447 การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร
32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
32310 ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน 32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการ
32311 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 ธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก
32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน 32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน

และการควบคุมภายใน 32466 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ และ
32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร การท่องเที่ยวอาเซียน
32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ 33202 การคลังและงบประมาณ
32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุม 33205 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร

ทางการเงิน 33306 ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด 33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ 33449 การบริหารการบริการสาธารณะ

และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว 33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
33206 การจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน 33452 กฎหมายอาญาสำาหรับนักปกครองท้องที่
33304 ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 41003 การบริหารจัดการชุมชน
33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ 41231 กฎหมายอาญา 1:  ภาคบทบัญญัติทั่วไป
41211 กฎหมายแพ่ง 1:  บุคคล นิติกรรม สัญญา 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1:  ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
41212 กฎหมายแพ่ง 2:  หนี้ ละเมิด 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2:  วิธีพิจารณาความแพ่ง
41432 กฎหมายอาญา 3:  ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น และกฎหมายล้มละลาย
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ 41421 กฎหมายภาษีอากร 1:  ภาษีเงินได้
51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 51201 มโนมติและกระบวนการพยาบาล
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 51206 สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล
53203 สุขภาพกับการพัฒนา 51304 ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล
53304 การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำาหรับงานอาชีวอนามัยและ 52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข

ความปลอดภัย 53407 การบริหารงานสาธารณสุข
54115 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและ 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความปลอดภัย 54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย 55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับ
54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การแพทย์แผนไทย
55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย 55317 เวชกรรมแผนไทย 1
55310 นวดแผนไทย 1 55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย 55331 เวชกรรมแผนไทย 1
55313 ผดุงครรภ์แผนไทย 55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
55325 นวดแผนไทย 1 57301 การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
55327 ผดุงครรภ์แผนไทย 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
56201 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง 61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 70324 อนามัยครอบครัว
70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน 71111 จิตวิทยาการบริการ
70301 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ
70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย 71309 สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ
70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 72401 ระบบครอบครัวไทยกับความหลากหลายในสังคมโลก
71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร 80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
71310 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร 81310 ปรัชญาการเมือง
71430 ภาษาอังกฤษสำาหรับธุรกิจอาหาร 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
72201 ครอบครัวศึกษา 81427 กฎหมายอาญาสำาหรับรัฐศาสตร์
72301 พัฒนาการวัยรุ่น 82322 สังคมโลก
81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ 82422 มหาอำานาจกับการเมืองโลก
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 90406 ดิน นำ้า และปุ๋ย
82323 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย 91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
91209 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 91465 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม 92220 กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
92217 ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ 93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ
93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)

93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อ 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ (มีฝึกปฏิบัติ)
การจัดการการผลิตสัตว์ 94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร

93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
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96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม
96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำารุงรักษา 97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ในอุตสาหกรรม สำาหรับอุตสาหกรรม
97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
97419 มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรม

และมาตรฐานอุตสาหกรรม
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560

เวล�	09.00	-	12.00	น. เวล�	13.30	-	16.30	น.

10121 อารยธรรมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก 11201 คณิตศาสตร์สำาหรับสังคมศาสตร์
10201 ประวัติศาสตร์ไทย 12305 ศิลปะกับสังคมไทย
11112 วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา
12306 วรรณคดีไทย 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ
13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดำาเนินงาน

และวิทยาศาสตร์ 13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
13421 การจัดการงานสำานักงาน 13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
14318 หลักการแปล 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล 14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน 16338 การข่าวเบื้องต้น
15336 การบริหารกิจการสื่อสาร 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง
15337 การสื่อสารกับการพัฒนา 16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
16361 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน 16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
20202 วิทยาการการสอน 16353 การสื่อสารการตลาด
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน 16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน
21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
21401 วรรณกรรมประถมศึกษา 20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
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22432 สังคมศึกษา 5:  ประวัติศาสตร์ไทยสำาหรับครู 21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย
22433 สังคมศึกษา 6:  รัฐศาสตร์สำาหรับครู 21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับเด็กปฐมวัย
24414 การประเมินหลักสูตร 21201 พฤติกรรมวัยเด็ก
25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว 21211 วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา
26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา
27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 21423 การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์
30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1 22412 ภาษาไทย 5:  การอ่านสำาหรับครู
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 22413 ภาษาไทย 6:  การเขียนสำาหรับครู
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 22455 ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจำานวน
31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล 24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
32302 การจัดการการตลาด 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ 25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย 25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ
32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย 26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
32422 หลักการประกันภัย 31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง
32445 การบัญชีระหว่างประเทศ 31405 การวิเคราะห์โครงการ
32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ 31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน 32208 การบัญชีขั้นกลาง  2 รายงานการเงิน
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม และการวิเคราะห์งบการเงิน
32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคาร 32322 การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และ

ระหว่างประเทศ การวางแผนภาษี
33203 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และ
33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การจัดการความรู้

สำาหรับนักปกครองท้องที่ 32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต
33421 หลักการบริหารท้องถิ่น 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
33432 การบริหารสำานักงาน 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน
33435 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
33439 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต 32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการโรงแรม
33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน และสัมมนาการบัญชีบริหาร
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
40103 กฎหมายเกษตร 33204 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ 
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41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง 33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
สำาหรับผู้นำาชุมชน 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ

41201 กฎหมายมหาชน 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
41311 กฎหมายแพ่ง 3:  ครอบครัว มรดก 33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่
41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา 41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำาชุมชน
51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำาชุมชน
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

และนิติเวชศาสตร์ 41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย
52307 อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1:  หลักทั่วไปในวิธีพิจารณา
52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ความแพ่ง
53405 หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน 41452 สถาบันระหว่างประเทศ
55304 แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
55314 เภสัชกรรมแผนไทย 1 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1 52311 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบื้องต้น
57203 ทางเลือกสำาหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 53202 การสาธารณสุขทั่วไป
60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข
61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ 54109 การยศาสตร์
70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
70311 ชีวเคมีพื้นฐาน 55320 ร่างกายมนุษย์
70322 พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม 55322 ร่างกายมนุษย์
70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน 60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
71112 อุตสาหกรรมการบริการ 60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
71202 โภชนาการมนุษย์ 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
71308 เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร 70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 71219 ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร
80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และการประยุกต์

และพยานหลักฐาน  สำาหรับรัฐศาสตร์ 72202 พัฒนาการวัยเด็ก
90305 การผลิตสัตว์ 72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร 72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
91427 การป่าไม้ชุมชน 80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ 81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
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92221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์ 90303 พืชเศรษฐกิจ
92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช 91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร
93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้
96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ และสิ่งแวดล้อม
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์
97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติทางการผลิต 92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์

ในอุตสาหกรรม 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์ 93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำางาน 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (มีฝึกปฏิบัติ)

ในอุตสาหกรรม 93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์
99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 96409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
96412 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

สิ้นสุดการสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

        

   



ตารางสอบไล่
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ภาคปลาย

วันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560
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10103 ทักษะชีวิต 10141 วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10131 สังคมมนุษย์ 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10203 พฤติกรรมมนุษย์
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
11201 คณิตศาสตร์สำาหรับสังคมศาสตร์ 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย 12303 สังคมไทย
12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ
13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด 13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน
14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ 15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร
15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี 15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์

สำาหรับนักนิเทศศาสตร์ 16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง
16339 การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร 16421 การบริหารงานโทรทัศน์
16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 16424 การบริหารงานภาพยนตร์
16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น 16427 การบริหารงานโฆษณา
16354 สื่อโฆษณา 16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์
16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
16419 การจัดรายการโทรทัศน์ 16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน
20202 วิทยาการการสอน 20101 พื้นฐานการศึกษา
21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา 20302 สถิติ  วิจัย และประเมินผลการศึกษา
21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
21412 การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา 21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 21323 การสอนกลุ่มทักษะ 1:  ภาษาไทย
22212 ภาษาไทย 2:  การประพันธ์สำาหรับครู 21411 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา
22232 สังคมศึกษา 2:  ประวัติศาสตร์สำาหรับครู 22411 การสอนภาษาไทย
22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์สำาหรับครู
22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 22415 ภาษาไทย  8: คติชนวิทยาสำาหรับครู
22402 ประชากรและประชากรศึกษา 22431 การสอนสังคมศึกษา
22403 วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำาหรับโรงเรียนและชุมชน 22434 จริยศึกษา
22441 การสอนวิทยาศาสตร์ 22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2
22452 แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเชียล 22451 การสอนคณิตศาสตร์
24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัด 24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และประเมินผลการศึกษา 25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต
24417 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
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25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
26405 การศึกษาทางไกล 30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร 30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
31303 การจัดการงานสนาม 31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
32302 การจัดการการตลาด 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32311 การบัญชีต้นทุน 1  และการบัญชีต้นทุน 2 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ 32303 การจัดการการเงิน
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษา 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ความเป็นไปได้ของโครงการ 32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ 32320 การบัญชีขั้นกลาง 1

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูง
32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย สำาหรับนักการเงิน
32421 การศึกษาความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์โครงการ 32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
32429 การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

และการบัญชีเฉพาะกิจการ 32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย
32447 การภาษีอากร 2  และการวางแผนภาษีอากร 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและ
32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ การสอบบัญชี
32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและ 32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

การควบคุมทางการเงิน 32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ 32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม แห่งการเรียนรู้
33201 การบริหารราชการไทย 32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม
33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการที่พักทางเลือก
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
33436 การปฏิบัติต่อผู้กระทำาความผิด 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
33440 การบริหารงานสรรพสามิต 33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ 33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินสำาหรับ
40205 กฎหมายธุรกิจ นักปกครองท้องที่
41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำาชุมชน 33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา 33424 การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร
41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด 33437 การบริหารงานราชทัณฑ์
41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธี 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

พิจารณาความแพ่ง 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคล
41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ และทรัพย์ ตั๋วเงิน
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41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง
41431 การบริหารงานยุติธรรม และกฎหมายล้มละลาย
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ 41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย
41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 41404 กฎหมายแรงงาน
51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 51304 ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล

และนิติเวชศาสตร์ 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ 53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน
54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม
55306 เภสัชพฤกษศาสตร์ 55301 การวิจัยสำาหรับการแพทย์แผนไทย
55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
55323 เภสัชพฤกษศาสตร์ 55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ
60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ สำาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น 70204 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 70301 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู
60436 สถาบันการเงินและการลงทุน 70324 อนามัยครอบครัว
61406 คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
70411 อนามัยชุมชน 71216 การวิเคราะห์ระบบการจัดการงานโรงแรมและภัตตาคาร
70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ 71411 อาหารและโภชนบำาบัด
71113 เทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำารงชีวิต
71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร 72204 เศรษฐกิจครอบครัว
71330 เศรษฐศาสตร์สำาหรับธุรกิจอาหาร 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
71431 การจัดการธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก 80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์
71433 ผลิตภัณฑ์อาหาร และนโยบายสาธารณะ
72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 81427 กฎหมายอาญา สำาหรับรัฐศาสตร์
82202 การเมืองเปรียบเทียบ 82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ 91350 การเป็นผู้นำา มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยา
90201 การจัดการฟาร์ม สำาหรับเกษตรกร
90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้
91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
92222 การบัญชี การเงิน และการภาษีอากรสำาหรับสหกรณ์ 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น
92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 93353 การจัดการผลผลิตพืช
92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์
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ตารางสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ต่อ)

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560

เวล�	09.00	-	12.00	น. เวล�	13.30	-	16.30	น.

93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (มี ฝึกปฏิบัติ) 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ) และเทคโนโลยี
93459 การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

(ไม่ ฝึกปฏิบัติ) 97211 กลศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ไม่ ฝึกปฏิบัติ) 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
94461 การเงินธุรกิจการเกษตร 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิต
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม ในอุตสาหกรรม
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
97406 เทคนิคหลังพิมพ์
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ในอุตสาหกรรม
97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้ม

ทางอุตสาหกรรม
99201 วิทยาศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
99312 คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560

เวล�	09.00	-	12.00	น. เวล�	13.30	-	16.30	น.

10121 อารยธรรมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
10202 การอ่านภาษาไทย 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11312 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน
11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงานโรงแรม 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา
11304 ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้าหน้าที่สำานักงาน 13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
11305 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
11306 ภาษาอังกฤษสำาหรับบุคลากรสาธารณสุข 13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
11307 ภาษาอังกฤษสำาหรับช่าง 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
11311 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู 14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
12302 เศรษฐกิจไทย 15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
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ตารางสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ต่อ)

วันอาทิตย์์ที่ 30 กรกฎาคม 2560

เวล�	09.00	-	12.00	น. เวล�	13.30	-	16.30	น.

12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย 15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร
13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน 21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์ 21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี
16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง 22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น
16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีสำาหรับครู
16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาสำาหรับครู
16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน 22352 คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์
20201 พัฒนศึกษา 22448 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา 24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา 25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว
21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์ 26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา 30204 องค์การและการจัดการ
22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต 31405 การวิเคราะห์โครงการ
25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา 31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 32305 การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ
27102 เทคโนโลยีทางการสอน 32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ และการควบคุมภายใน
31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร
32204 การบัญชีขั้นต้น 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
32205 การบัญชีขั้นกลาง 2 32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต
32208 การบัญชีขั้นกลาง 2  รายงานการเงิน 32406 การจัดการสินเชื่อ

และการวิเคราะห์งบการเงิน 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

ระบบสารสนเทศ 32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ
32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
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32328 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและ
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย การโรงแรม
32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร
32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และการบริการ
32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก 33202 การคลังและงบประมาณ
33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำาหรับ 33304 ขอบข่ายการศึกษา และวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

นักปกครองท้องที่ 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
33411 การแรงงานสัมพันธ์ 33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่
33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
33420 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
33432 การบริหารสำานักงาน และสิ่งแวดล้อม
33434 กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ 41201 กฎหมายมหาชน
33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี 41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
33441 การตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บภาษี 41232 กฎหมายอาญา 2:  ภาคความผิด
33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4:  หุ้นส่วน บริษัท
33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น 41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำาหรับพยาบาล 53202 การสาธารณสุขทั่วไป
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 53305 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข
52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน 54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
53303 การจัดการสาธารณภัย 55308 เวชกรรมแผนไทย
53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข 55318 เวชกรรมแผนไทย 2
54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย 55321 เภสัชกรรมแผนไทย 2

และความปลอดภัย 55332 เวชกรรมแผนไทย 2
54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย 55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
55305 ธรรมานามัย 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
55315 นวดแผนไทย 2 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
55329 นวดแผนไทย 2 70101 จิตวิทยาทั่วไป
60338 เทคโนโลยีและความจำาเริญทางเศรษฐกิจ 70314 การผลิตและการใช้อาหาร
60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 70323 สุขภาพเด็ก
60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
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ตารางสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ต่อ)

วันอาทิตย์์ที่ 30 กรกฎาคม 2560

เวล�	09.00	-	12.00	น. เวล�	13.30	-	16.30	น.

61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
70311 ชีวเคมีพื้นฐาน 71219 ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร
70423 การจัดการสถานเลี้ยงเด็กในชุมชน 71412 อาหาร โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร
71217 ระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ
71218 การพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร และการประยุกต์
71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหาร 72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

และโภชนาการ 72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
71333 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์

เพื่อคุณภาพชีวิต 81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำาหรับครอบครัว 82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อย 90202 การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ในประเทศไทย 91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ
81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ 91326 วนศาสตร์เกษตร
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

และพยานหลักฐาน สำาหรับรัฐศาสตร์ 91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร
82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย 91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา และสิ่งแวดล้อม
91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช
92320 การจัดและดำาเนินงานการสหกรณ์ 93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์
93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช 94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร
93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ 96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์
93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช และการควบคุมภายใน
93465 การจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ และเทคนิคการผลิต

ในธุรกิจการเกษตร 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับการบัญชีการเงิน 99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

 และการบัญชีเพื่อการจัดการ 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ และการสื่อสาร

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม



428 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ต่อ)

วันอาทิตย์์ที่ 30 กรกฎาคม 2560

เวล�	09.00	-	12.00	น. เวล�	13.30	-	16.30	น.

97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพ 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ทางการพิมพ์

99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

สิ้นสุดการสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
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11. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

การปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมการเรียนกิจกรรมแรกที่มีความสำาคัญต่อการศึกษาด้วยตนเองในระบบ 

การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมีความจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับนักศึกษาใหม่ เร่ือง

สำาคัญต่างๆ ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาทางไกล และวิธีการเรียนด้วยตนเองในระบบ 

การศึกษาทางไกลเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะส่งผลต่อความสำาเร็จในการเรียน การปรับตัวและการเตรียมความพร้อม

ในการเรียนจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนต่างๆ เป็น 

เร่ืองที่นักศึกษาจำาเป็นต้องเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามกำาหนดวัน - เวลา นอกจากนี้ยังมีเรื่องควรรู้

ทักษะทางการเรียนที่สำาคัญต่อการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล ได้แก่ การอ่าน การจดบันทึก การทำาข้อสอบ 

เป็นต้น มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมเนื้อหาและกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นไว้ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเพื่อ

อำานวยความสะดวกให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้เข้ารับการปฐมนิเทศในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยจึงกำาหนดจัด

ปฐมนิเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.	 ก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่ภ�คต้น		ปีก�รศึกษ�		2559

 1.1	 ก�รปฐมนเิทศนกัศกึษ�ใหมใ่นสว่นกล�ง สำาหรบันกัศกึษาทีม่ภีมูลิำาเนาอยูใ่นกรงุเทพมหานคร ใน 

วันอ�ทิตย์ที่	 11	 กันย�ยน	 2559	 ตั้งแต่เวล�	 08.00–16.30	 น.	 ณ	 อ�ค�รอเนกนิทัศน์	 มห�วิทย�ลัยสุโขทัย- 

ธรรม�ธิร�ช	ถนนแจ้งวัฒนะ	ตำ�บลบ�งพูด	อำ�เภอป�กเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	 ในภ�คเช้�	นักศึกษาใหม่จะได้พบกับ

อธิการบดีและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในภ�คบ่�ย นักศึกษาจะพบกับคณาจารย์และเพื่อนๆ ที่เรียนในสาขาวิชา

เดียวกัน

 1.2	 ก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่ในส่วนภูมิภ�ค สำาหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำาเนาอยู่ในต่างจังหวัด 

ในวันอาทิตย์ท่ี 18 กันยายน 2559 เวลา 08.30–15.00 น. ณ ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด หรือ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.

2.	 ก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่ภ�คปล�ย	ปีก�รศึกษ�	2559

 สำาหรับภาคปลายเป็นการปฐมนิเทศผ่านสื่อ มีรายละเอียดดังนี้

 2.1	 	ท�งสถ�นีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	กรมประช�สัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2560 

เวลา 05.30–05.55 น.

 2.2	 ท�งสถ�นีวิทยุโทรทัศน์ก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม  DLTV 8 และ TRUE Visions ช่อง 193 

ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2560 และวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 17.00–17.25 น.

 2.3	 ท�งสถ�นีวิทยุโทรทัศน์มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช	 (STOU	Channel) ในวันเสาร์ท่ี  

12 มีนาคม 2560 และวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 18.00–18.25 น.
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ก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่ในส่วนกล�ง(1)

วันอ�ทิตย์ที่ 11 กันย�ยน 2559  เวล� 08.00 - 16.30 น.

จังหวัด สถ�นที่เข้�รับก�รปฐมนิเทศ

กรุงเทพมห�นคร
อ�ค�รอเนกนิทัศน์		มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช

ถนนแจ้งวัฒนะ	ตำ�บลบ�งพูด	อำ�เภอป�กเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี

ก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่ในส่วนภูมิภ�ค

วันอ�ทิตย์ที่ 18 กันย�ยน 2559  เวล� 08.30-15.00 น. 

จังหวัด สถ�นที่เข้�รับก�รปฐมนิเทศ จังหวัด สถ�นที่เข้�รับก�รปฐมนิเทศ

นครน�ยก ศูนย์วิทยพัฒน�	มสธ.	นครน�ยก

ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
ปราจีนบุรี

โรงเรียนปทุมวิไล
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์
โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำารุง

นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

เพชรบุรี ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี

ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
นครปฐม

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง-
สนามจันทร์ (คณะศึกษาศาสตร์)

สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี

โรงเรียนศรัทธาสมุทร
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

จันทบุรี ศูนย์วิทยพัฒน�	มสธ.	จันทบุรี

ระยอง
ชลบุรี

โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนชลกันยานุกูล

ตราด
สระแก้ว

โรงเรียนตราษตระการคุณ
โรงเรียนสระแก้ว

นครสวรรค์ ศูนย์วิทยพัฒน�	มสธ.	นครสวรรค์

ชัยนาท
อ่างทอง
พิจิตร
อุทัยธานี

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

สิงห์บุรี
ลพบุรี
เพชรบูรณ์

โรงเรียนสิงห์บุรี
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
โรงเรียนเพชรพิทยาคม

สุโขทัย ศูนย์วิทยพัฒน�	มสธ.	สุโขทัย

กำาแพงเพชร
อุตรดิตถ์

โรงเรียนกำาแพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนอุตรดิตถ์

พิษณุโลก
ตาก

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนตากพิทยาคม
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จังหวัด สถ�นที่เข้�รับก�รปฐมนิเทศ จังหวัด สถ�นที่เข้�รับก�รปฐมนิเทศ

ลำ�ป�ง ศูนย์วิทยพัฒน�	มสธ.	ลำ�ป�ง

เชียงใหม่
เชียงราย
น่าน
ลำาพูน

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนจักรคำาคณาทร

แพร่
แม่ฮ่องสอน
พะเยา

โรงเรียนพิริยาลัย
โรงเรียนห้องสอนศึกษา
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

อุดรธ�นี ศูนย์วิทยพัฒน�	มสธ.	อุดรธ�นี

หนองคาย
ขอนแก่น
มหาสารคาม
นครราชสีมา
บึงกาฬ

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนบึงกาฬ

หนองบัวลำาภู
ชัยภูมิ
สกลนคร
กาฬสินธุ์
เลย

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนเลยพิทยาคม

อุบลร�ชธ�นี ศูนย์วิทยพัฒน�	มสธ.	อุบลร�ชธ�นี

ศรีสะเกษ

มุกดาหาร

สุรินทร์

นครพนม

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

โรงเรียนมุกดาหาร

โรงเรียนสุรวิทยาคาร

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

อำานาจเจริญ

ยโสธร

ร้อยเอ็ด

บุรีรัมย์

โรงเรียนอำานาจเจริญ

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

โรงเรียนสตรีศึกษา

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

นครศรีธรรมร�ช ศูนย์วิทยพัฒน�	มสธ.	นครศรีธรรมร�ช

กระบี่

ระนอง

พังงา

โรงเรียนอำามาตย์พานิชนุกูล

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

สุราษฎร์ธานี

ภูเก็ต

ชุมพร

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โรงเรียนศรียาภัย

ยะล� ศูนย์วิทยพัฒน�	มสธ.	ยะล�

นราธิวาส

สตูล

ตรัง

โรงเรียนนราธิวาส

โรงเรียนสตูลวิทยา

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปัตตานี

สงขลา

พัทลุง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

โรงเรียนพัทลุง

หม�ยเหตุ	  (1) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ท่ีทำาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 11 กันยายน 2559 มีการถ่ายทอดสด 

   ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ดังนี้

    1. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 8 และ True Visions ช่อง 193

    2. สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Channel)

    - เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม Ideasat, Infosat, Leotech และ Thaisat ช่อง 181, PSI ช่อง 245, Dynasat ช่อง 247, 

     Gmm Z ช่อง 340

    - เคเบิ้ลใยแก้วนำาแสง CTH ช่อง 160
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หม�ยเหตุ: ผู้พิการที่ประสงค์จะเข้าศึกษาให้ติดต่อขอรับคำาปรึกษา ก่อนตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาและรับข้อสนเทศที่จำาเป็น ที่ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โทรศัพท์ 0 2504 7821 - 3  โทรสาร 0 2503 3868 e-mail: ds.esoffice@stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th

   
   

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

✂

12. แบบฟอร์มที่ผู้สมัครต้องกรอกเพิ่มเติม

 12.1			ผู้สมัครเป็นผู้พิก�ร	โปรดกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและส่งม�พร้อมหลักฐ�นก�รสมัครเป็นนักศึกษ�

แบบกรอกข้อมูลสำาหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ

  ✦ โปรดกรอกข้อมูลในช่องว่�งและทำ�เคร่ืองหม�ย  ✓ลงใน	 ❏  ต�มคว�มเป็นจริงและส่งม�พร้อมเอกส�รก�รสมัคร
1.		 คำ�นำ�หน้�ชื่อ	-	ชื่อตัว	-	ชื่อสกุล..................................................... ❏ จดทะเบียนผู้พิการ ❏ ไม่ได้จดทะเบียนผู้พิการ

  ส�ข�วิช�ที่สมัคร........................................................................... แขนงวิชา/วิชาเอก......................................................................

2.		 ชุดวิช�ที่ลงทะเบียนเรียน  ชุดวิชาที่ 1 .................................................................................................. 

                 ชุดวิชาที่ 2 ................................................................................................... 

                           ชุดวิชาที่  3  ............................................................................................................

     3.			ลักษณะของข้�พเจ้�

	 3.1	 ลักษณะความพิการ           มีเอกสารแสดงความพิการ   ❏ มี ❏ ไม่มี

 ✦  ทางการมองเห็น                   ❏ ตาบอดทั้งสองข้าง ❏ สายตาเลือนราง   ❏ อื่นๆ (ระบุ) ...........................

 ✦  ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย    ❏ หูหนวก ❏ หูตึง ❏ อื่นๆ (ระบุ) ...........................

 ✦  ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ❏ ใช้ไม้คำ้ายัน ❏  ใช้วิลแชร์ ❏ โปลิโอ

  ❏ อัมพาต (ระบุ)    ❏ อัมพฤกษ์ (ระบุ) 

 ✦  ลักษณะอื่น     ❏ ทางสติปัญญา ❏ ทางพฤติกรรม/อารมณ์    ❏  ทางการเรียนรู้

   ❏  ออทิสติก     ❏ ทางการพูดและภาษา       ❏ พิการซ้อน (ระบุ) ..........................................................................

	 3.2		 ความสามารถในการศึกษา	 ❏  เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไป        ❏ พิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ได้

   ❏  ใช้เครื่องช่วยฟัง  ❏  อื่นๆ (ระบุ เช่น ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ภาษามือ) ............................................................ 

 3.3	 ความสามารถในการเข้าสอบ   ❏  เข้าสอบในห้องสอบปกติ (เดินขึ้นอาคารได้) 

   ❏  ขอให้จัดสอบในห้องสอบชั้นล่าง (เดินขึ้นอาคารไม่ได้)      ❏ อื่นๆ (ระบุ) ................................................................... 

	 3.4		 ความสามารถในการทำาแบบทดสอบ/ข้อสอบ

   ❏  ขยายตัวอักษรในแบบทดสอบให้มีขนาด 18 พอยต์ขึ้นไป   กระดาษคำาตอบ   ทำาตอบในแบบทดสอบ

   ❏  ขอให้มหาวิทยาลัยอ่านข้อสอบลงเทปเสียง

       ทำาแบบทดสอบปกติ    บันทึกคำาตอบลงในเทปเสียง    ทำาตอบในกระดาษคำาตอบ

   ❏  ขอให้มหาวิทยาลัยจัดแบบทดสอบปกติ และเทปเปล่าบันทึกคำาตอบ

   ❏  ทำาข้อสอบปรนัยได้ตามปกติ และขอให้บันทึกคำาตอบอัตนัยลงในเทปเสียง 

4. ข้าพเจ้ามีความประสงค์เกี่ยวกับเงินอุดหนุนท�งก�รศึกษ�สำ�หรับนักศึกษ�พิก�รระดับปริญญาตรี ตามประกาศของสำานักงาน

 คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

    ❏ มีความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน เลขประจำ�ตัวคนพิก�ร........................................ 

  ❏ ไม่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุน

   (ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการสมัครเป็นนักศึกษาในหลักสูตรท่ีเข้าศึกษาน้ีเป็นปริญญ�ตรีใบแรกของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ

 ของนักศึกษาพิการครบถ้วนในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา ตามท่ีระบุไว้ในประกาศของสำานักงานคณะกรรมการ 

 การอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการทุกประการ)

        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นความจริงทุกประการ 

                            ลงนาม..................................................(ตัวบรรจง) 

                                                                    วันที่.......................................................
.........
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 ✦ ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง	ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมสำ�หรับผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง	และส่งม�พร้อมเอกส�รก�รสมัคร

 1.  ชื่อตัว - ชื่อสกุล ......................................................................................... สาขาวิชาที่สมัคร.................................................................. 

  แขนงวิชา/วิชาเอก ................................................................................................................................................................................... 

 2.		 ชุดวิช�ที่ลงทะเบียนเรียน	 ชุดวิชาที่ 1   .......................................................................................................... 

     ชุดวิชาที่ 2   .......................................................................................................... 

                                      ชุดวิชาที่ 3  .......................................................................................................... 

 ❏ ผู้ต้องขัง เรือนจำา ................................................................................................................................................................................ 

   การขออนุญาตเข้าศึกษาใน มสธ.

   ❏ ยังไม่ได้ดำาเนินการขออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์

   ❏ กำาลังดำาเนินการขออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์

   ❏ ส่งใบอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์มาพร้อมกับเอกสารการสมัครแล้ว

  

 ผู้สมัครที่ เป็นผู้ ต้องขังต้องส่งแบบกรอกข้อมูลสำาหรับผู้สมัครที่ เป็นผู้ต้องขัง และหนังสืออนุญาตให้เข้าศึกษาได้ของ 

กรมราชทัณฑ์ เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเพิ่มเติมด้วย

สำาหรับผู้ต้องขังที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี แขนงวิช�เทคโนโลยีส�รสนเทศและ 

ก�รสื่อส�ร  ในหนังสืออนุญาตให้สมัครเข้าศึกษาของกรมราชทัณฑ์จะต้องระบุข้อคว�มอนุญ�ตให้สมัครเรียนส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยี		แขนงวิช�เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รให้ชัดเจนด้วย		และส่งม�พร้อมเอกส�รก�รสมัครเป็นนักศึกษ�  จึงจะ

สามารถเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้   

	 12.3	 ก�รสมัครเข้�เป็นนักศึกษ�	มสธ.	ในกรณีของผู้สมัครยังมีสถ�นภ�พเป็นนักศึกษ�อยู่
 ผู้สมัครที่เคยเป็นนักศึกษา มสธ. และยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่ มีความประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาคต้นหรือ

ภาคปลาย ในหลักสูตรปีการศึกษา 2559 ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 

ข้อ 17 กำาหนดให้ศึกษาในเวลาเดียวกันได้เพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้่น

 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว จึงให้ผู้สมัครปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1.  ผ้สูมคัรทีเ่ปน็นกัศกึษา มสธ. ทีไ่มไ่ดล้งทะเบยีนเรยีน ในสถานภาพเดมิ หากประสงคจ์ะสมคัรเป็นนกัศกึษาในภาคตน้หรือ

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ให้ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มขอลาออกสำาหรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษา มสธ. และยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษา

อยู่ แล้วส่งไปพร้อมเอกสารการสมัคร

แบบฟอร์มขอล�ออกสำ�หรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษ�	มสธ.	และยังมีสถ�นภ�พก�รเป็นนักศึกษ�อยู่

ข้าพเจ้า (คำานำาหน้าชื่อ - ชื่อตัว - ชื่อสกุล) ............................................................................................................................................ 

    เลขประจำาตัวประชาชน 

ขอล�ออกจ�กสถ�นภ�พนักศึกษ�เดิมตามเลขประจำาตัวนักศึกษา 

เพื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาค................/2559

  2. ผู้สมัครที่มีสถานภาพนักศึกษาและทำาการลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษาก่อนภาคที่ทำาการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 

ทัง้ในภาคตน้และภาคปลาย ปกีารศกึษา 2559 และยงัไมเ่ขา้สอบหรอืยงัไมท่ราบผลสอบในชดุวชิาทีไ่ดล้งทะเบยีนเรยีนไวน้ัน้ หากประสงค ์

จะให้มหาวิทยาลัยขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ให้ถอนชุดวิช�ท่ีได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในสถ�นภ�พนักศึกษ�เดิม และกรอกแบบฟอร์ม 

ขอลาออกในหน้า 434 เพื่อยืนยันความประสงค์ในการสมัครเข้าศึกษา และไม่ขอทราบผลสอบ

✂                                  

✂                                  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

✂

แบบกรอกข้อมูลสำ�หรับผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง

	 12.2	 แบบกรอกข้อมูลสำ�หรับผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง

                                    
 

 
 

 
 

 
 

  

✂
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แบบฟอร์มขอล�ออกสำ�หรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษ�	มสธ.	ยังมีสถ�นภ�พเป็นนักศึกษ�อยู่และมีก�รลงทะเบียนเรียน

ในภ�คก�รศึกษ�ก่อนภ�คที่ทำ�ก�รสมัครเป็นนักศึกษ�ใหม่

 ข้าพเจ้า (คำานำาหน้าชื่อ - ชื่อตัว - ชื่อสกุล)  ............................................................................................................................................ 

 เลขประจำาตัวประชาชน 

 ขอถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา................./...................... ทุกชุดวิชา และขอล�ออกจ�กก�รเป็นนักศึกษ�เดิม 

 ตามเลขประจำาตัวนักศึกษา  และขอยืนยันไม่เข้าสอบหรือไม่ขอทราบผลสอบ 

   ภาค....................ปีการศึกษา...................... เพื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาค................./2559

         

3. ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาและอยู่ในเกณฑ์คาดว่าจะสำาเร็จการศึกษาในภาคก่อนทำาการสมัครและได้ลงทะเบียนเรียนไว้  

จะสามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้เมื่อสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอนุมัติการสำาเร็จการศึกษาในสถานภาพนักศึกษาเดิมแล้ว

เท่านั้น ดังนี้ 

 3.1  กรณีผู้สมัครเป็นนักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์คาดว่าจะสำาเร็จการศึกษาในภ�คปล�ย	ปีก�รศึกษ�	2558 (สอบไล่) สามารถ 

สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ในภ�คปล�ย	ปีก�รศึกษ�	2559

 3.2 กรณีผู้สมัครเป็นนักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์คาดว่าจะสำาเร็จการศึกษาในภ�คต้น	ปีก�รศึกษ�	2559 (สอบไล่) สามารถสมัคร

เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ในภ�คต้น	ปีก�รศึกษ�	2560

	 12.4		แบบฟอร์มยนิยอมให้ตรวจสอบคณุวุฒกิ�รศกึษ�ทีน่ำ�ม�ใชเ้ปน็หลกัฐ�นก�รสมคัร	สำ�หรบัผ้สูำ�เร็จก�ร
ศึกษ�จ�กสถ�บันก�รศึกษ�ในต่�งประเทศ

To whom this may concern,

  I give my permission for the institution/office that send you this letter together with a copy of 

  my transcript/educational record/document to verify the completion of my..................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................(วุฒิการศึกษา) 

 which I obtained from the .................................................................................................................................(ชื่อสถานศึกษา) 

 My student number was ......................................................................at this institution.

 Yours sincerely

. .................................................................. signature

 (.................................................................................)

✂                                 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
   

✂
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✂                                 
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13. ข้อมูลเพิ่มเติมที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ

เมื่อมหาวิทยาลัยตอบรับขึ้นทะเบียนท่านเป็นนักศึกษาแล้ว  มหาวิทยาลัยอำานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่

มีความประสงค์จะดำาเนินการในกิจกรรมต่าง  ๆ  ของมหาวิทยาลัย  โดยศึกษารายละเอียดได้จาก

-  คู่มือนักศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

-  ศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์  http://www.stou.ac.th 

1)		ก�รโอนชุดวิช�/เทียบง�นร�ยวิช�

เม่ือมหาวิทยาลัยดำาเนินการตอบรับข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เรียบร้อยแล้ว  สามารถยื่นคำาร้องขอโอนชุด

วิชาที่สอบผ่านแล้วจากหลักสูตรเดิมและโครงการสัมฤทธิบัตรได้  โดยชุดวิชาที่ขอโอนชุดวิชาต้องเป็นชุดวิชาที่ปรากฏใน

โครงสร้างหลักสูตรใหม่เท่านั้น  ทั้งนี้สามารถสำาเนาแบบฟอร์มการขอโอนชุดวิชาได้จากคู่มือนักศึกษา  หรือ  download  

แบบฟอร์มจาก  http://www.stou.ac.th ➝  ปริญญาตรี ➝ แบบฟอร์มต่างๆ  หรือติดต่อศูนย์ข้อมูลทะเบียนและ

บริการนักศึกษา ที่ e-mail address : re.reoffice@stou.ac.th  หรือโทรศัพท์หมายเลข  0 2504 7231

2)		ทุนก�รศึกษ�

http://www.stou.ac.th   ➝ ปริญญาตรี ➝ ทุนการศึกษา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำานักบริการการศึกษา

โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7631, 0 2504 7637

3)		ชมรมนักศึกษ�		มสธ.

http://www.stou.ac.th  ➝ ปริญญาตรี ➝ ชมรมนักศึกษา มสธ. ➝ งานกิจกรรมชมรมนักศึกษา

4)		ก�รศึกษ�วิช�ทห�ร

http://www.stou.ac.th  ➝ ปริญญาตรี ➝ การศึกษาวิชาทหาร

5)		ก�รขอผ่อนผันก�รเข้�รับร�ชก�รทห�ร

http://www.stou.ac.th  ➝ ปริญญาตรี ➝ การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

6)		กีฬ�มห�วิทย�ลัย

http://www.stou.ac.th  ➝ ปริญญาตรี ➝ กีฬามหาวิทยาลัย

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในข้อ 3) - 6) ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา สำานักบริการการศึกษา

โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7638-9
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14. การตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ใช้เป็นหลักฐาน

    ในการสมัครเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะดำาเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใช้เป็น 

หลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  โดยจัดส่งไปยังสถาบันการศึกษาต้นสังกัดท่ีเป็นผู้ออก 

วุฒิการศึกษา  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตรงกันกับเอกสารสำาคัญฉบับจริง  

อนึง่ หากตรวจสอบพบในภายหลงัวา่นกัศึกษารายใดปลอมแปลง
วุฒิการศึกษาที่ใช้เป็นหลักฐานการสมัคร หรือเอกสารหลักฐานที่ใช้
ประกอบการสมัคร  มหาวิทยาลัยจะถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ของนักศึกษารายนั้นๆ  และจะถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย  

นักศึกษาที่สอบผ่านครบทุกชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  จะสำาเร็จการศึกษาได้ต่อเมื่อสถาบันการศึกษา

ผูอ้อกเอกสารสำาคญัวฒุกิารศกึษาตรวจสอบและยนืยนัวา่เปน็วุฒิการศกึษาทีถ่กูตอ้งตรงกนักบัเอกสารสำาคญัฉบบัจริงแล้ว

เท่านั้น 

อย่าปลอมแปลงวุฒิการศึกษา หรือเอกสารหลักฐานที่ใช้สมัครเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มิฉะนั้นจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาและจะถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย
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คำาแนะนำาในการสมัคร
 

เมื่ออ่�นและทำ�คว�มเข้�ใจร�ยละเอียดของหลักสูตรที่

สนใจสมัครแล้วให้ผู้สมัคร

1.		กรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงและทำ�เครื่องหม�ยใน 

	 ใบสมัครให้ชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนต�มคำ�แนะนำ�

2.		ส่งเอกส�รก�รสมัครและเอกส�รประกอบก�รสมัคร 

	 ให้ครบถ้วนท�งไปรษณีย์	หรือสมัครด้วยตนเองพร้อม 

	 แนบหลักฐ�น
 

  

อย่าใช้วุฒิการศึกษาปลอม

หรือปลอมแปลงเอกสาร-หลักฐาน

ที่ใช้ประกอบการสมัคร

มหาวิทยาลัยจะส่งใบวุฒิการศึกษาของนักศึกษาทุกคนไปตรวจสอบ 

กับสถาบันหรือหน่วยงานที่ออกวุฒิการศึกษา

หากตรวจสอบในภายหลังพบการปลอมแปลงวุฒิการศึกษาหรือเอกสาร- 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร มหาวิทยาลัยจะถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา  

และดำาเนินคดีตามกฎหมาย
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ชื่ออ�ชีพ รหัสอ�ชีพ ชื่ออ�ชีพ รหัสอ�ชีพ

ไม่ประกอบอาชีพ

เกษตรกร (ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน)

ชาวประมง

สังกัดกรมการปกครอง

สังกัดกรมที่ดิน

ข้าราชการบำานาญ

ข้าราชการพลเรือน

ครู - อาจารย์ (ราชการ)

ครู - อาจารย์ (เอกชน)

ตำารวจ

ทหาร

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สมาชิกสภาเขต

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

สมาชิกสภาจังหวัด

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล

พนักงานองค์กรของรัฐ

พนักงานบริษัท

พนักงานธนาคาร

ค้าขาย

เจ้าของหรือผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว

ช่างประปา

ช่างพิมพ์

ช่างก่อสร้าง

ช่างเย็บผ้า

ช่างภาพ

000

001

002

007

009

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

200

201

202

203

204

300

301

302

303

304

305

306

ช่างไม้

ยาม  รักษาความปลอดภัย

รับจ้างทั่วไป

นิติกร  ฝ่ายกฎหมาย

ช่างเสริมสวย

บุคลากรทางการแพทย์ (ราชการ)

บุคลากรทางการแพทย์ (เอกชน)

บริการพยาบาล (ราชการ)

บริการพยาบาล (เอกชน)

พนักงานขาย

พนักงานโรงแรม

พนักงานห้างสรรพสินค้า

มัคคุเทศก์

นักประชาสัมพันธ์

นักข่าว

สื่อสารมวลชน

นักวิชาการ

วิศวกร

นักวิจัย

นักวิทยาศาสตร์

นักสังคมสงเคราะห์

นักพัฒนาชุมชน

เจ้าพนักงานฝึกอบรม วิทยากร

นักร้อง

นักแสดง

สอนศาสนา

307

308

309

400

401

501

502

503

504

600

601

602

603

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

801

802

900
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16.1 แผนภูมิขั้นตอนการสมัครและ
  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
16.2 ขั้นตอนการสมัครและการกรอก
  ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
16.3 รายละเอียดที่ผู้สมัครต้องชำาระ
  ในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
16.4 คำาอธิบายการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียน
  เป็นนักศึกษา (มสธ.1)
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำาการตรวจเอกสารการสมัครและหลักฐานท่ีผู้สมัครใช้เป็นหลักฐาน 

การสมคัร และจะขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษาใหภ้ายใน 30 วนัทำาการ นบัตัง้แต่วนัทีม่หาวทิยาลยัไดร้บัเอกสารการสมคัรและ

หลักฐานการสมัครครบถ้วนและสมบูรณ์ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว ขอแนะนำา

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนท่ี		 1		 ศึกษ�	 คุณสมบัติก�รสมัคร	ค่�ใช้จ่�ยในก�รสมัคร	 และร�ยละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องให้เข้�ใจ	 ก่อน 

	 	 	 ทำ�ก�รสมัคร

   ในแตล่ะปกีารศึกษามหาวทิยาลยัจะทำาการเปดิรบันักศกึษาในหลากหลายสาขาวชิา และในแตล่ะสาขาวิชา 

จะเปิดสอนหลากหลายแขนงวิชา/วิชาเอก ผู้สมัครควรปฏิบัติ ดังนี้

   1.1 อ่านคุณสมบัติการสมัครเพื่อพิจารณาว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครครบถ้วนตามที่สาขาวิชาท่ี

ต้องการสมัครกำาหนดไว้หรือไม่

   1.2 ดูโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่สมัคร เพื่อพิจารณาความพร้อมของเวลา

ในการศึกษา เนื่องจากเป็นระบบการศึกษาทางไกลที่นักศึกษาต้องวางแผนการเรียนเอง โดยในหนึ่งชุดวิชาจะใช้เวลา

ศึกษาประมาณ 180 ชั่วโมง ซึ่งมห�วิทย�ลัยกำ�หนดให้ลงทะเบียนเรียนต่อหนึ่งภ�คก�รศึกษ�ได้ไม่เกิน	3	ชุดวิช�	 

แต่ไม่น้อยกว่�	1	ชุดวิช�

ขั้นตอนที่		 2		 เตรียมเอกส�รที่ใช้เป็นหลักฐ�นก�รสมัครเข้�ศึกษ�	ประกอบด้วย

   2.1 สำ�เน�ใบร�ยง�นผลก�รศึกษ�	(Transcript)	1	ชุด

      ใบรายงานผลการศึกษาต้องระบุก�รจบหลักสูตร	และวันที่จบก�รศึกษ�

      1) กรณีใชส้ำ�เน�หนังสือรับรองก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�	ต้องระบุก�รจบหลักสูตร	และวันที่จบก�ร

ศึกษ�แล้วเท่�นั้น

      2) กรณเีปน็นกัศกึษา มสธ. ทีศ่กึษาครบทกุชุดวชิาตามหลกัสตูรแลว้ และอยูร่ะหวา่งรอผลการอนมุติั 

การสำาเรจ็การศึกษาจากสภามหาวทิยาลยั จะสมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่ไดต่้อเมือ่สภามหาวิทยาลยัอนมัุตกิารสำาเรจ็การศกึษา

แล้วเท่านั้น โดยใช้หนังสือรับรองก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�	(มสธ.14) เป็นหลักฐานการสมัคร

      3) กรณีใช้สำาเนาวุฒิการศึกษาท่ีจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศต้องส่งหนังสือ

เทียบคุณวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ และแบบยินยอมให้ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาฯ เป็นหลักฐานประกอบ

การสมัคร เพิ่มเติม (สำาเนาแบบฟอร์มจากหน้า 434)

      4) ใบรายงานผลการศึกษาที่มีรายละเอียดแสดงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ต้องถ่�ยเอกส�รให้ 

ครบถ้วนทั้งสองด้านด้วย

   2.2 สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน	1	ชุด หรือ กรณีเป็นคนไทยในต่างประเทศสามารถขอใช้สำาเนา

หนังสือเดินทาง (Passport) แทนได้

   2.3		สำ�เน�ทะเบียนบ้�น	1	ชุด ประกอบด้วย หน้ารายการเก่ียวกับบ้าน และหน้าท่ีมีช่ือผู้สมัครปรากฏอยู่
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   2.4 ผู้สมัครที่เป็นผู้พิก�ร ให้จัดส่งสำาเนาบัตรประจำาตัวคนพิการ และแบบกรอกข้อมูลสำาหรับผู้สมัคร 

ที่เป็นผู้พิการ เป็นหลักฐานการสมัครเพิ่มเติมด้วย (ศึกษารายละเอียดและสำาเนาแบบกรอกฯ จากหน้า 432)

   2.5  ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง ต้องจัดส่งหนังสืออนุญาตให้เข้าศึกษาได้ของกรมราชทัณฑ์ และแบบกรอก

ขอ้มลูสำาหรบัผูส้มคัรทีเ่ปน็ผูต้อ้งขงั เปน็หลกัฐานประกอบการสมคัรเพิม่เตมิ (ศกึษารายละเอยีดและสำาเนาแบบกรอกฯ จาก 

หน้า 433)

      ผู้ต้องขังที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร จะต้องส่งหนังสืออนุญาตของกรมราชทัณฑ์ให้สมัครเข้าศึกษาในแขนงวิชาดังกล่าว และ 

แบบกรอกข้อมูลสำาหรับผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง มาพร้อมกับเอกสารการสมัครด้วย มิฉะน้ันจะไม่สามารถข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษาได้ 

   2.6  ผูส้มัครทีเ่คยศกึษาในมหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาชและยังไมส่ำาเรจ็การศกึษา ทีป่ระสงคจ์ะสมคัร

เป็นนักศึกษาใหม่ จะต้องส่งแบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาและส่งมาพร้อมเอกสารการสมัครด้วย (ศึกษา 

รายละเอียดและสำาเนาแบบกรอกฯ ที่หน้า 433-434)

   2.7  หากเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานการสมัครข้างต้น มีคำานำาหน้าชื่อ หรือชื่อตัว หรือชื่อสกุล ไม่ตรงกัน  

ผู้สมัครต้องส่งสำาเนาหนังสือสำาคัญการเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเพิ่มเติม 1 ชุด

   2.8  สำาเนาหลักฐานการสมัครทุกแผ่นให้ถ่�ยเอกส�รด้วยกระด�ษขน�ด	A4 และผู้สมัครต้องรับรอง 

ความถูกต้องตรงกับต้นฉบับด้วยข้อความต่อไปนี้

ขอรับรองคว�มถูกต้องตรงกับต้นฉบับจริง	และขอใช้เป็นหลักฐ�นในก�รสมัคร

                                           ลงชื่อ	................................................	ผู้สมัคร

																																																																										(.............................................)	ตัวบรรจง

ขั้นตอนที่	3   ก�รกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษ�	(มสธ.1)

   3.1  ให้กรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ด้วยตัวบรรจงและชัดเจน โดยป�กก�ดำ�

เท่�นั้น เพื่อความชัดเจนในการสแกนเก็บเป็นหลักฐาน

   3.2 ระบุภาคการศึกษาที่ต้องการสมัคร และดำาเนินการสมัครภายในกำาหนดเวลาที่ระบุในใบสมัครฯ

   3.3 กรอกข้อมูลในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วนทุกข้อ สำ�หรับส�ข�วิช�ใดที่ 

เปิดสอนแขนงวิช�/วิช�เอกที่มีกลุ่มวิชาเฉพาะ เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ ของ

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จะต้องกรอกกลุ่มวิชาและรหัสกลุ่มวิชา 

ให้ครบถ้วนด้วย

   3.4  การกรอกชื่อ ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) ให้กรอกช่องละ 1 ตัวอักษร และเว้น 1 ช่อง ระหว่างชื่อและ 

ชื่อสกุล
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   3.5		กรอกที่อยู่ท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยใช้ในการติดต่อ และส่งเอกสาร ด้วยตัวบรรจง ชัดเจน และ 

ครบถ้วน เพื่อหลีกเลี่ยงเอกสารจัดส่งไม่ถึงมือผู้รับ

   3.6 ให้ผู้สมัครกรอกเลขหมายโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์ที่ทำางาน โทรศัพท์มือถือ e-mail address  

Facebook และ Line ID (ถา้ม)ี เพือ่ใชใ้นการตดิตอ่ กรณกีารสมคัรมปีญัหาและกรณอีืน่ เนือ่งจากการตดิตอ่ทางไปรษณยี์

อาจล่าช้า

       ผูส้มคัรเรยีนส�ข�วชิ�ศลิปศ�สตร	์แขนงวิช�ภ�ษ�องักฤษ	ทุกคน	ตอ้งกรอก	e-mail	address ของ

ตนด้วยตัวบรรจง ชัดเจน เนื่องจากระบบการเรียนการสอนเป็นระบบ e-Learning 

   3.7  กรอกชดุวชิ�ทีล่งทะเบียนเรยีน โดยดจูากโปรแกรมการลงทะเบยีนเรียนทีส่าขาวชิาทีส่มคัรกำาหนด

ให้ ทั้งนี้ให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาท่ีสมัคร ในแต่ละภาคการศึกษา

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชา แต่ไม่น้อยกว่า 1 ชุดวิชา

      สำาหรับผู้สมัครที่เคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและประสงค์จะโอนชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วจาก

โครงสรา้งหลกัสตูรการศกึษาเดมิ สามารถเลอืกชดุวชิาสำาหรบัลงทะเบยีนเรยีนได ้โดยดรูายละเอยีดชดุวชิาจากโครงสรา้ง

และรายละเอยีดหลกัสตูร ประกอบกบัตรวจสอบตารางสอบ เพือ่หลกีเลีย่งการลงทะเบียนเรยีนชุดวชิาทีม่วีนัและคาบเวลา

สอบตรงกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญ�ตให้นักศึกษ�เข้�สอบเกินกว่�	1	ชุดวิช�ในวันและค�บเวล�สอบเดียวกัน

   3.8  คำานวณค่าใช้จ่ายที่ต้องชำาระในการสมัครเป็นนักศึกษา ท้ังนี้มหาวิทยาลัยกำาหนดให้ผู้สมัคร 

ทุกคนต้องชำ�ระค่�ธรรมเนียมแรกเข้�	ค่�บำ�รุงก�รศึกษ�	ค่�ธรรมเนียมก�รเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ	 ในอัตร�	 

1,400	บ�ท	 เท่ากันทุกคน สำาหรับค่าชุดวิชาและค่าวัสดุการศึกษาของแต่ละชุดวิชาอาจมีอัตราเรียกเก็บแตกต่างกัน ซึ่ง 

ผู้สมัครพึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำาระเป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษาจากหน้า 372-388 สำาหรับการสมัครเข้าศึกษาใน 

ภาคต้น และผู้สมัครเข้าศึกษาในภาคปลาย ดูรายละเอียดได้จากหน้า 389-407

      ผู้สมัครที่เคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและไม่สำาเร็จการศึกษา และต้องการสมัครเป็นนักศึกษา

ใหม ่จะตอ้งชำาระเงนิคา่ชดุวชิาและคา่วสัดกุารศกึษาของทกุชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนใหค้รบถว้น แมว้า่จะเคยลงทะเบยีน

เรียนในชุดวิชาดังกล่าวมาแล้วในสถานภาพนักศึกษาเดิมก็ตาม

   3.9  ติดรูปถ่ายสี ขน�ด	2	นิ้ว ลงในกรอบที่กำาหนดให้ ด้วยก�วเท่านั้น

 ทั้งนี้รูปถ่ายติดใบสมัคร จะต้องเป็นรูปถ่�ยสี	หน้�ตรง	 ไม่สวมหมวกและแว่นต�ดำ�	ฉ�กหลังของภ�พเป็น 

สีพื้น	ไม่อนุญ�ตให้ผู้สมัครใช้รูปถ่�ยที่สวมเสื้อยืดคอกลม

ขั้นตอนที่	4	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รสมัคร	ช่องท�งก�รสมัคร	และก�รชำ�ระเงินค่�สมัครเป็นนักศึกษ�

  4.1		ค่�ใช้จ่�ยในก�รสมัคร

    การสมัครเป็นนักศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัครและหลักฐาน 

การสมัครและชำาระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเท่าน้ัน โดยค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษา  

ประกอบด้วย

    4.1.1	ค่�ใช้จ่�ยที่ผู้สมัครต้องชำ�ระเท่�กันทุกคนจำ�นวน	1,400	บ�ท ประกอบด้วย

        1)  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท (ชำาระครั้งเดียวในการสมัคร)

        2)  ค่าบำารุงการศึกษา 500 บาท (ชำาระทุกภาคการศึกษา)

        3)  ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา 100 บาท

         (ชำาระครั้งเดียวตลอดอายุการเป็นนักศึกษา)
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    4.1.2	 ค่�ชุดวิช�และค่�วัสดุก�รศึกษ�ของชุดวิช�ที่ลงทะเบียนเรียน ซ่ึงอาจมีอัตราเรียกเก็บแต่ละ 

ชุดวิชาแตกต่างกัน ตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต้องชำาระเป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษาของภาคการศึกษาที่สมัคร จาก 

หน้า 372-407

    4.1.3 ผูส้มัครทีมี่อ�ย	ุ60	ปขีึน้ไป นบัถงึวนัเปดิภาคการศกึษาทีส่มคัร ไมต่อ้งชำ�ระเงนิค่�ธรรมเนียม

แรกเข้�	800	บ�ท

  4.2  ช่องท�งก�รสมัคร

     มหาวิทยาลัยอำานวยความสะดวกให้ผู้สมัครดำาเนินการสมัครได้เป็น 2 ช่องทาง ดังนี้

	 	 	 	 ช่องท�งที่	1	ส่งเอกส�รก�รสมัครท�งไปรษณีย์

	 	 	 	 ช่องท�งที่	2	สมัครเป็นนักศึกษ�และชำ�ระเงินสดด้วยตนเองที่หน่วยง�นของมห�วิทย�ลัย

	 	 	 	 ช่องท�งที่	3	ก�รสมัครเป็นนักศึกษ�ผ่�นท�งเว็บไซต์ของมห�วิทย�ลัย	(ดูร�ยละเอียดหน้�	451)

  4.3	ก�รชำ�ระเงินค่�สมัครเป็นนักศึกษ�

    4.3.1 กรณสีมคัรท�งไปรษณยี	์ใหผู้้สมคัรแสดงบตัรประจำ�ตวัประช�ชนของผูส้มคัร	และใบสมัครฯ	

เพื่อขอชำ�ระเงินค่�สมัคร ได้ที่

       1) ร้าน 7–Eleven หรือจุดบริการชำาระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส เมื่อชำาระเงินเรียบร้อยแล้ว 

           บรรจุใบสมัครฯ มาในซอง สทว.ซ.06 ติดแสตมป์	5	บ�ท	และใส่ตู้ไปรษณีย์ที่สะดวก

       2) ชำาระเงินที่ที่ทำาการไปรษณีย์ของรัฐทุกแห่ง (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชน) ด้วยระบบ 

           Pay	at	Post เท่านั้น

    4.3.2 กรณีสมัครด้วยตนเอง	ณ	หน่วยง�นของมห�วิทย�ลัย สามารถติดต่อขอสมัครและชำาระเงิน 

         ได้โดยตรงที่

        1)  หน่วยบริการรับสมัคร ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดลำาปาง สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี 

            นครสวรรค์ เพชรบุรี นครนายก จันทบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา (ดูรายละเอียด  

         หน้า 453)

        2)  ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร ณ ที่ทำาการของมหาวิทยาลัย ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด 

         อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

  กรณีผู้สมัครชำาระเงินไม่ครบถ้วนตามท่ีกำาหนดไว้ในหน้า 372-407 มหาวิทยาลัยจะตัดบ�งชุดวิช�ที่ 

ผู้สมัครได้ลงทะเบียนเรียนไว้	 เมื่อจำานวนเงินท่ีชำาระมานั้นเพียงพอในการรับลงทะเบียนเรียนชุดวิชาท่ีเหลือ จะทำาการ

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ทันที

  สำาหรับชุดวิชาที่ถูกตัดไปนั้น ให้ผู้สมัครลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาได้หลังจากมีเลขประจำาตัวนักศึกษา

เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การลงทะเบียนเพ่ิมชุดวิชาต้องดำาเนินภายในช่วงเวลาท่ีกำาหนด (ดูกำาหนดวันเพิ่มชุดวิชาจากปฏิทิน

การศึกษาที่ปกหน้าใน) สามารถขอใช้เงินส่วนที่เหลือจากการสมัครได้ (ถ้ามี) โดยชำาระเงินเพิ่มเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ หรือ

ติดต่อขอรับเงินส่วนที่เหลือคืนได้ภายใน 1 ปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา สำานักทะเบียนและวัดผล  

โทร. 0 2504 7213 

  อนึง่ ผูส้มคัรทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษาเรยีบรอ้ยแลว้ หากไมป่ระสงคจ์ะศกึษาในมหาวทิยาลยัดว้ย

สาเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถขอรับเงินที่ชำาระไว้คืนได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

     1. มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงการเปิดสอนชุดวิชา

     2. มีการลงทะเบียนเรียนซำ้าซ้อน อันเนื่องมาจากการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย

     3. ตรวจสอบพบว่านักศึกษาหรือผู้เรียนหมดสิทธิที่จะลงทะเบียนเรียน
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  4.4  ฉีกส่วนบนของใบสมัครต�มรอยปรุและเก็บไว้เป็นหลักฐ�น เพื่อใช้อ้างอิงในการติดต่อกับ

มหาวิทยาลัยกรณียังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หลังจากผ่านพ้นกำาหนดเวลา 30 วันทำาการนับตั้งแต่วันที่ส่ง

เอกสารการสมัครและชำาระเงินครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

ขั้นตอนที่	5  ก�รตรวจสอบคุณสมบัติก�รสมัคร	และก�รขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษ�

  5.1		ก�รตรวจสอบคุณสมบัติก�รสมัคร

    5.1.1 เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัคร หลักฐานการสมัคร และหลักฐานการชำาระเงินของ 

ผู้สมัครครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จะตรวจสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครครบถ้วนตามท่ีสาขาวิชาท่ีสมัครกำาหนดไว้ 

หรือไม่ และจะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหภ้�ยใน	30	วันทำ�ก�ร

    5.1.2 ผูส้มคัรทีส่ง่เอกสารการสมคัร หลกัฐานการสมคัร การชำาระเงนิไมค่รบถว้นหรอืเอกสารหลกัฐาน 

ที่จัดส่งมานั้นไม่สมบูรณ์	หรือกรอกข้อมูลในใบสมัครและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่กรอก 

ชุดวิชาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะติดต่อ 

ผู้สมัครเพื่อแนะนำาแนวทางแก้ไขโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ หรือ e-mail address ที่แจ้งไว้ ผู้สมัครจึงควรกรอกหม�ยเลข

โทรศัพท์	และ	e-mail	address ด้วยตัวบรรจงและชัดเจน และเป็นข้อมูลที่สามารถติดต่อถึงผู้สมัครโดยตรง

  5.2 ก�รขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษ�

    มห�วิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้กับผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติในการสมัครครบถ้วนตามที่สาขา

วิชาที่สมัครกำาหนดภ�ยใน	 30	 วันทำ�ก�ร	นับตั้งแต่วันที่มห�วิทย�ลัยได้รับเอกส�รก�รสมัคร	หลักฐ�นก�รสมัคร	 

หลักฐ�นก�รชำ�ระเงนิค�่สมคัรครบถว้นสมบูรณแลว้ โดยจะสง่หนงัสอืตอบรบัการขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา พร้อมบตัร

ประจำาตัวนักศึกษาและคู่มือนักศึกษา ให้ทางไปรษณีย์ การส่งวัสดุการศึกษาของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้เป็นลักษณะ

ทยอยส่ง

    ในกรณีผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร หลักฐานการสมัคร และชำาระเงินครบถ้วนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้ง

ผลการตอบรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือไม่ได้รับการติดต่อใดๆ จากมหาวิทยาลัยใน 30 วันทำาการ ในเบื้องต้น

โปรดสอบถาม ณ ที่ทำาการไปรษณีย์ต้นทางของเขตท่ีอยู่ว่ามีพัสดุไปรษณีย์จัดส่งไปยังท่ีอยู่แล้วหรือไม่ หากไม่พบโปรด

สอบถามที่ ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา โทร 0 2504 7231 หรือที่ ฝ่ายรับนักศึกษา สำานักทะเบียนและวัดผล  

โทร. 0 2504 7213 

ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ทางเว็บไซต์ที่ http://www.stou.ac.th
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ผู้สมัครติดต่อชำ�ระเงินค่�สมัครเป็นนักศึกษ�ได้	ณ	ที่ทำ�ก�รไปรษณีย์	โดยชำ�ระด้วยระบบ	Pay	at	Post	หรือ

ชำ�ระที	่ร�้น	7-Eleven	หรอืจดุบรกิ�รรบัชำ�ระเงนิเค�นเ์ตอรเ์ซอรว์สิ	หรอืชำ�ระเงนิสดดว้ยตนเองทีห่นว่ยบรกิ�รรบัสมคัร 

ศูนย์วิทยพัฒน�	มสธ.	ทุกแห่ง	หรือที่ศูนย์บริก�รร่วมแบบครบวงจร	มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช

ร�ยก�รและจำ�นวนเงินที่ต้องชำ�ระ

1. ค่าธรรมเนียมการสมัคร           จำ�นวน	1,400	บ�ท (ชำาระเท่ากันทุกคน) ประกอบด้วย

 - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  800 บาท (ชำาระครั้งเดียวในการสมัคร)

   (ผู้สมัครที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร ได้รับยกเว้นค่�ธรรมเนียมแรกเข้�)

 - ค่าบำารุงการศึกษา   500 บาท

 - ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา 100 บาท

    (ชำาระครั้งเดียวตลอดอายุของการเป็นนักศึกษา)

2.  ค่าชุดวิชาสำาหรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละชุดวิชาจะมีอัตราเรียกเก็บแตกต่างกัน โปรดอ่านรายละเอียดและชำาระเงิน

ให้ถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษาให้ตรงตามภาคการศึกษาที่สมัคร หน้า 372-407 

 ทั้งนีค้่�ชุดวิช�สำ�หรับนักศึกษ�ใหม่ที่กำ�หนดนั้น	เป็นอัตร�ที่รวมค่�วัสดุก�รศึกษ�เรียบร้อยแล้ว	ผู้สมัคร

จะต้องชำ�ระเงินค่�ชุดวิช�ที่ลงทะเบียนเรียนต�มอัตร�ที่กำ�หนดเท่�นั้น	แม้จะมีวัสดุก�รศึกษ�ชุดวิช�อยู่แล้วก็ต�ม

ตัวอย่�ง  นางสาวตรีศร เขยีวทอง สมคัรเรยีนสาขาวชิารฐัศาสตร ์แขนงวชิาทฤษฎแีละเทคนคิทางรฐัศาสตร ์รายละเอยีด 

 ชุดวิชาที่กำาหนดให้ลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ดังนี้

ชุดวิช�
ค่�ชุดวิช�สำ�หรับ
นักศึกษ�ใหม่(1)

(บ�ท)

วัน/เวล�สอบไล่
สำ�หรับผู้สมัครภ�คต้น

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1,100 เสาร์     28 ม.ค. 60    เช้า

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 1,000 เสาร์     28 ม.ค. 60    บ่าย

10151 ไทยศึกษา 1,100 อาทิตย์  29 ม.ค. 60    บ่าย

นางสาวตรีศร เขียวทอง ลงทะเบียนเรียน 3 ชุดวิชา จึงต้องชำาระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษา ดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมการสมัคร    1,400 บาท

 2. ค่าชุดวิชาลงทะเบียนเรียน 3 ชุดวิชา เป็นเงิน 3,200 บาท

  รวมจำ�นวนเงินที่น�งส�วตรีศร		ต้องชำ�ระ		 4,600	 บ�ท
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ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1)

(ด้านหน้า)

กรอกเลขประจำาตวั

ประชาชน 13 หลัก

➝

กรอกข้อมูล

ที่อยู่ให้ครบถ้วน

สมบูรณ์ กรณี

เลือกข้อ 2

กรอกชื่อและรหัส

สาขาวิชา/แขนงวิชา/ 

วิชาเอกที่สมัคร และ

กลุ่มวิชา (ถ้ามี)

➝

ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 

(ห้ามติดรูปทับเส้นกรอบ

และติดรูปถ่ายด้วย

กาวเท่านั้น)

➝เว้น 1 ช่อง ระหว่างชื่อตัว

และชื่อสกุล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดเกิด 

เช่น เกิดจังหวัดนครสวรรค์ 

รหัสไปรษณีย์ 60000

➝

➝

ลงลายมือชื่อผู้สมัคร

➝กรอกรหัสไปรษณีย์

ให้ถูกต้อง

➝กรอกอาชีพ

และรหัสอาชีพ

ดูรายละเอียดหน้า 438

      รายละเอียด

       รหัสเดือน เช่น
รหัส เดือน
01
02

ม.ค.
ก.พ.



➝ฉีกส่วนนี้เก็บไว้

เป็นหลักฐาน
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ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1)

(ด้านหลัง)
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เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครในการบันทึกข้อมูลการสมัครและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และจัดเก็บทะเบียน

ประวัตินักศึกษา ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ด้วยตัวบรรจง ให้ครบถ้วนและชัดเจน  

โดยใช้ปากกาดำา และติดรูปถ่�ยสี	ขน�ด	2	นิ้ว ในกรอบที่กำาหนดใหด้้วยก�วเท่�นั้น โดยรูปถ่ายของผู้สมัครจะต้องเป็น 

รปูถา่ยหน้าตรง ไมส่วมหมวก ไมส่วมแวน่ตาดำา แตง่กายสภุาพ และฉากหลงัภาพเปน็สพีืน้ ไมอ่นญุ�ตใหใ้ชร้ปูถ�่ยทีส่วม

เสื้อยืดคอกลม และขอแนะนำาให้ผู้สมัครอ่านรายละเอียดต่อไปนี้โดยละเอียด

1. ยืนยันภ�คก�รศึกษ�ที่ต้องก�รสมัคร และทำาการสมัครภายในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครของภาคการศึกษา

ที่ต้องการสมัคร กรณีผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในภาคต้น สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2559 ถึง  

1 กันยายน 2559 ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครในภาคปลาย ให้สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 

2560 

2.  กรอกเลขประจำ�ตัวประช�ชนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลการชำาระเงินของผู้สมัคร

และใช้ในการสืบค้นข้อมูลของผู้สมัคร

3.  ระบุกลุ่มผู้สมัครให้ชัดเจน ดังนี้

 3.1   ไม่เคยสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาก่อน ให้ระบุ 1

 3.2  สำาหรับผู้ที่สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ระบุ 2

 3.3  เคยสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและไม่สำาเร็จการศึกษาไม่ว่าจะหมดสถานภาพนักศึกษาหรือไม่  

      ให้ระบุ 3

 3.4  นักศึกษาที่ศึกษาครบทุกชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาและคาดว่าจะสำาเร็จการศึกษาใน 

      ปีการศึกษา 2558 ให้ระบุ 4

4. ระบุประเภทผู้สมัครให้ตรงตามความเป็นจริง ดังนี้

 4.1  กรณีผู้สมัครมีสถานภาพเป็นพระภิกษุ	ส�มเณร	ให้ระบุ	2

 4.2  ผู้สมัครที่เป็นผู้พิก�ร	ให้ระบุ	3 และกรอกรายละเอียดในแบบกรอกข้อมูลสำาหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ

ให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการจัดการสอบให้เหมาะสมและสะดวกในการเข้าสอบ

 4.3  ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง	 ให้ระบุ	 4	และกรอกรายละเอียดในแบบกรอกข้อมูลสำาหรับผู้สมัครท่ีเป็นผู้ต้อง

ขังให้ชัดเจนครบถ้วน

 4.4 	ผู้สมัครที่อ�ยุตั้งแต่	60	ปีขึ้นไปนับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร ให้ระบุ	5

5. ระบุคำานำาหน้าชื่อให้ชัดเจนและสอดคล้องกับบัตรประจำาตัวประชาชนที่ใช้เป็นหลักฐานการสมัคร กรณีคำานำา

หนา้ชือ่เปน็ชัน้ยศ หรือสมณศักด์ิ ใหร้ะบุ	4 และกรอกชัน้ยศ/สมณศกัดิใ์หค้รบถ้วน และใหส้ง่สำาเนาบตัรประจำาตวัขา้ราชการ 

หรือสำาเนาหนังสือแต่งตั้ง หรือสำาเนาหนังสือสุทธิพระ แล้วแต่กรณีเพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ

6. กรอกเฉพาะชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาไทยด้วยตัวบรรจง โดยไม่ต้องกรอกคำานำาหน้าชื่อ และกรอกให้อยู่

ภายในกรอบที่กำาหนดให้

7.  กรอกชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ช่องละ 1 ตัวอักษร เว้น 1 ช่องระหว่างชื่อตัวและ

ชื่อสกุล

 8.  กรอกวัน เดือน ปีเกิด เป็นตัวเลขเท่านั้น
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  9.  กรอกร�ยละเอยีดทีอ่ยูท่ีต้่องการใชเ้ปน็สถานทีร่บัเอกสารและใชต้ดิตอ่กบัมหาวทิยาลยั ดว้ยตวับรรจงชดัเจน
    กรณีต้องการให้ผู้อื่นรับเอกสารแทนตน ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของผู้รับฝากให้ชัดเจน และกรอกที่อยู่ของ 

ผู้รับฝากให้ครบถ้วนถูกต้อง
10.  ระบเุบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ถงึผูส้มคัรไดโ้ดยตรงและรวดเรว็ ทัง้โทรศพัทท์ีบ่า้น ทีท่ำางานและโทรศัพท์

มือถือ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกรณีการสมัครไม่สมบูรณ์และอื่นๆ
11. กรอก	 e-mail	 address,	 Facebook,	Line	 ID ของผู้สมัครให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับ

มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิช�ภ�ษ�อังกฤษ	ต้องกรอก	 e-mail 
address	 ให้ชัดเจนเพื่อใช้ในก�รเรียนก�รสอนและติดต่อสื่อส�รกับคณ�จ�รย์ผู้สอน เนื่องจากเป็นการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต e-Learning เป็นส่วนใหญ่

12.  กรอกร�ยละเอียดหนงัสอืสำ�คญัแสดงคณุวฒุกิ�รศกึษ�ท่ีใช้เป็นหลกัฐานการสมคัรใหถู้กตอ้งตรงตามสำาเนา
วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้

  12.1 กรอกชื่อเต็มวุฒิการศึกษา เช่น บริหารธุรกิจบัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงประเภทวิชา  
ชือ่สกลุปจัจบุนัไมส่อดคลอ้งตามใบวุฒกิารศกึษา อนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นคำานำาหนา้ชือ่ ชือ่ตวัชือ่สกลุบรหิารธรุกจิ สาขา
วิชาการตลาด เป็นต้น

  12.2 ระบุเลขประจำาตัวนักเรียน/นักศึกษา ตามที่ระบุไว้ในใบวุฒิการศึกษา
  12.3 ชื่อตัว - ชื่อสกุลตามใบวุฒิการศึกษา ให้กรอกเฉพาะผู้สมัครที่มีชื่อสกุล ในปัจจุบันไม่ตรงตามชื่อตัว 

ชื่อสกุลตามใบวุฒิการศึกษาเดิม
  12.4 กรอกชื่อสถานศึกษา จังหวัดที่ตั้ง และปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา ตามที่ปรากฏในใบวุฒิการศึกษา
13.  ระบอุาชพีทีท่ำาอยูใ่นปจัจบุนั เชน่ พนกังานบรษิทั หากไมไ่ด้ประกอบอาชพี ใหก้รอก ไมป่ระกอบอาชพี และ

กรอกรหัสอาชีพ ดูรายละเอียดที่หน้า 438
14. ระบุสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร แขนงวิชา/วิชาเอก และรหัสแขนงวิชา/วิชาเอกให้ถูกต้องตรงกัน  

ดูรายละเอียดจากคุณสมบัติการสมัครของสาขาวิชาที่สมัคร
15. กรอกชุดวิชาลงทะเบียนเรียนและคำานวณค่าใช้จ่ายที่ต้องชำาระ ในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยกำาหนดให้ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนท่ีสาขาวิชาจัดให้จำานวน  
3 ชุดวิชา ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ 3 ชุดวิชาแต่ไม่น้อยกว่า 1 ชุดวิชา ตามความพร้อมในการศึกษา ดังนั้น
ผู้สมัครต้องกรอกชื่อชุดวิชาและรหัสชุดวิชา และค่าชุดวิชาและวัสดุการศึกษาของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนให้สอดคล้อง
กัน และคำานวณเงินที่ต้องชำาระเป็นค่าใช้จ่ายในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

สำาหรับค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครสามารถคำานวณค่าใช้จ่ายที่ต้องชำาระในการสมัคร ดังนี้
  1)  ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครทุกคนต้องชำ�ระในการสมัครเป็นนักศึกษา จำ�นวน	1,400	บ�ท	ประกอบด้วย
    - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท (ชำาระเพียงครั้งเดียวพร้อมการสมัคร) สำาหรับผู้สมัครที่มีอายุ 

      60 ปีขึ้นไป นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร ไม่ต้องชำ�ระค่�ธรรมเนียมแรกเข้�
    -  ค่าบำารุงการศึกษา 500 บาท
    - ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา 100 บาท (ชำาระครั้งเดียวตลอดอายุ 

      การเป็นนักศึกษา)
  2)  ค่าชุดวิชาและวัสดุการศึกษา ให้ผู้สมัครกรอกอัตราค่าชุดวิชาและวัสดุการศึกษาตามที่ระบุไว้ใน 

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน
16.  ทำาเครื่องหมาย  ใน  ของวิธีการชำาระเงินที่ผู้สมัครเลือกใช้
17.  ระบุสนามสอบ จังหวัดที่ตั้งของสนามสอบ และรหัสสนามสอบให้ถูกต้อง โดยดูจากรายชื่อโรงเรียนท่ีเป็น

สนามสอบและรหัสสนามสอบ หน้า 370-371 
18. โปรดกรอกข้อมูลประกอบการสมัครตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในก�รนำ�ม�พัฒน�ระบบก�รเรียน

ก�รสอนและก�รให้บริก�ร
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เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกในการสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้เพิ่มช่องทางการ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัคร 

ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  ให้ดำาเนินการดังนี้

16.5.1 เข้าไปที่เว็บไซต์  www.stou.ac.th ไปที่ ช่องทางการรับสมัคร เลือก สมัครผ่านทางเว็บไซต์ 

16.5.2  อ่านคำาแนะนำาการรับสมัครนักศึกษาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตโดยละเอียด  ก่อนดำาเนินการสมัคร

16.5.3 บันทึกแบบใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วน โดยเฉพาะจุดที่มีเครื่องหมาย * 

16.5.4 แนบไฟล์เอกสารท่ีใชเ้ปน็หลกัฐานการรบัสมคัรให้ครบถว้น ดว้ยไฟล์น�มสกุล	.PDF	หรอืน�มสกลุ	

JPEG	เท่�นั้น ประกอบด้วย

     1) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว

     2) สำาเนาบตัรประจำาตวัประชาชน หรอืสำาเนาทะเบยีนบา้นหนา้ทีม่ชีือ่ผู้สมคัรปรากฎอยู ่และหนา้ 

       รายการที่อยู่ของบ้าน 

     3) สำาเนาใบรายงานผลการศึกษา ที่ระบุวัน เดือน ปีที่สำาเร็จการศึกษา

     4) สำาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำาเนาใบเปลี่ยนคำานำาเน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล ใบคำาสั่งแต่งตั้งยศ

เอกสารในข้อ 2) ถึง 4) ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำาเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ

16.5.5 พมิพแ์บบฟอรม์การชำาระเงนิคา่สมคัรเปน็นกัศกึษา โดยระบบจะคำานวณจำานวนเงนิทีผู่ส้มคัรตอ้ง

ชำาระเป็นค่าสมัครเข้าศึกษา  ผู้สมัครสามารถชำาระเงินได้ ณ จุดบริการต่อไปนี้

     1) ชำาระผา่นระบบ Pay at Post ณ ท่ีทำาการไปรษณยีท์ัว่ประเทศ (รา้นไปรษณยีเ์อกชนไมส่ามารถ 

       ให้บริการได้)

     2) ชำาระเงิน ณ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้าน 7-Eleven ทุกสาขา

16.5.6 บนัทึกเลขท่ีใบเสรจ็รบัเงนิคา่สมคัรเปน็นกัศกึษาเพือ่ยนืยนัการชำาระเงนิ โดยเขา้ไปที ่http://regis.

stou.ac.th/STOU/ จึงจะถือว่าการสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผ่านทางเว็บไซต์เสร็จ

สมบูรณ์

16.5.7 ดาวน์โหลดระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559 เก็บไว้ใช้

ประโยชนใ์นการศกึษา ควบคูก่บัคูม่อืนกัศกึษาและคู่มอืหลักสูตรการศึกษาทีม่หาวทิยาลัยจะจดัส่งใหเ้มือ่ขึน้ทะเบียน

เป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
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มหาวิทยาลัยได้เปิดช่องทางการติดต่อส่ือสารระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาสามารถ 

ขอคำาปรึกษาเกีย่วกบักจิกรรมการศกึษาตา่งๆ ไวห้ลากหลายรปูแบบ เชน่ โทรศพัท์ จดหมาย e-mail กระดานสนทนา 

และการติดต่อด้วยตนเอง ดังนั้นเพื่อให้ปัญหาการติดต่อสอบถามได้รับความกระจ่างและรวดเร็ว โปรดปฏิบัติ ดังนี้

1. ติดต่อโดยตรงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตามช่องทางที่จัดให้

2. แจ้งชื่อ – ชื่อสกุลผู้สมัครเป็นนักศึกษา เลขประจำาตัวประชาชน หรือเลขประจำาตัวนักศึกษา

3. แจ้งปัญหาที่ต้องการสอบถามให้ชัดเจน

17.1	ติดต่อท�งโทรศัพท์	และ	e-mail

หน่วยง�นให้บริก�ร สอบถ�มปัญห� โทรศัพท์/e-mail	

1.	ฝ่�ยรับนักศึกษ�	

   สำานักทะเบียนและวัดผล

1.1 สอบถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาใน

     ระดับปริญญาตรี โครงการสัมฤทธิบัตร STOU-EPT

โทรศัพท์   0 2504 7213             

2.	ศูนย์ข้อมูลทะเบียน

			และบริก�รนักศึกษ�

   สำานักทะเบียนและวัดผล

2.1 สอบถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาในระดับ

     ปริญญาตรี โครงการสัมฤทธิบัตร STOU-EPT

2.2 สอบถามรายละเอียดอื่นกรณีเป็นนักศึกษาแล้ว อาทิ

     การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอนชุดวิชา 

     การโอนชุดวิชาของ มสธ. การเทียบงานรายวิชา

     จากสถาบันอื่น การลาพักการศึกษา การสำาเร็จ

     การศึกษา การยื่นคำาร้องต่างๆ

โทรศัพท์  0 2504 7231

re.reoffice@stou.ac.th

3.	ศูนย์ส�รสนเทศ 3.1 สอบถามข้อมูลข่าวสารทั่วไปของ มสธ.

3.2 การจัดส่งเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา

3.3 สอบถามกำาหนดการกิจกรรมการศึกษาต่างๆ อาทิ 

     การปฐมนิเทศนักศึกษา การสอนเสริม การออกอากาศ

     รายการการศึกษา การสอบ การอบรมเข้ม 

3.4 วิธีดำาเนินการต่างๆ และการขอรับใบคำาร้อง

โทรศัพท์  0 2504 7788

ic.proffice@stou.ac.th

4.	ศูนย์บริก�รก�รสอน

			ท�งไปรษณีย์

   สำานักบริการการศึกษา

4.1 การจัดส่งเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา

4.2 การเปลี่ยนวัสดุการศึกษาที่ชำารุด/ไม่สมบูรณ์

โทรศัพท์  0 2504 7623,

            0 2504 7626

esoffice@stou.ac.th

5.	ฝ่�ยแนะแนวก�รศึกษ�

   สำานักบริการการศึกษา
5.1 ทุนการศึกษา

5.2 การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

5.3 การพัฒนาทักษะทางการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล

5.4 แนะนำาข้อสนเทศผู้พิการที่สมัครเป็นนักศึกษา

โทรศัพท์  0 2504 7696,

             0 2504 7619, 

             0 2504 7629

            0 2504 7631-7

co.esoffice@stou.ac.th
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17.1	ติดต่อท�งโทรศัพท์	และ	e-mail		(ต่อ)

หน่วยง�นให้บริก�ร สอบถ�มปัญห� โทรศัพท์/e-mail	

6.	ศูนย์วิทยพัฒน�	มสธ.

   ในภูมิภาคต่างๆ 10 แห่ง

   1) ศูนย์วิทยพัฒนา

       จังหวัดลำาปาง

6.1 ให้บริการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย ให้บริการ

     คำาแนะนำาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสมัครเรียน 

     ให้คำาแนะนำาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนและ

     การดำาเนินกิจกรรมต่างๆ แก่นักศึกษาปัจจุบัน 

     และอื่นๆ ในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใน 

     ส่วนภูมิภาค 

โทรศัพท์  054 829 811-814

lp.adoffice@stou.ac.th

   2) ศูนย์วิทยพัฒนา

       จังหวัดสุโขทัย

โทรศัพท์  055 620 654

            055 620 657, 

            055 651 099

            055 651 100-102

sk.adoffice@stou.ac.th

    3) ศูนย์วิทยพัฒนา

        จังหวัดอุดรธานี

   

โทรศัพท์ 042 292 496-500

ud.adoffice@stou.ac.th

    4) ศูนย์วิทยพัฒนา

        จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 045 281 891-896

ub.adoffice@stou.ac.th

    5) ศูนย์วิทยพัฒนา

        จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท์ 056 222 450

nw.adoffice@stou.ac.th

    6) ศูนย์วิทยพัฒนา

        จังหวัดนครนายก

โทรศัพท์ 037 306 247-249

nk.adoffice@stou.ac.th

    7) ศูนย์วิทยพัฒนา

        จังหวัดจันทบุรี

โทรศัพท์ 039 389 430-433

cb.adoffice@stou.ac.th

    8) ศูนย์วิทยพัฒนา

        จังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์ 032 419 248-254

pb.adoffice@stou.ac.th

    9) ศูนย์วิทยพัฒนา

        จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์  075 378 680-688

nr.adoffice@stou.ac.th

   10) ศูนย์วิทยพัฒนา

        จังหวัดยะลา

โทรศัพท์ 073 264 014 ต่อ

           103, 104, 

           073 264 023

yl.adoffice@stou.ac.th
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17.1	ติดต่อท�งโทรศัพท์	และ	e-mail		(ต่อ)

หน่วยง�นให้บริก�ร สอบถ�มปัญห� โทรศัพท์/e-mail	

7.	ส�ข�วิช�ต่�งๆ

   7.1 สาขวิชาศิลปศาสตร์

     7.1 หลักสูตรและการสอน

     7.2 การศึกษาเนื้อหาวิชาในเอกสารการสอน

 7.3 วิธีการศึกษาชุดวิชาให้ประสบความสำาเร็จ

     7.4 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

โทรศัพท์ 0 2504 8511-7

laoffice@stou.ac.th

   7.2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โทรศัพท์ 0 5048351-3 

caoffice@stou.ac.th

    7.3 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์       โทรศัพท์  0 2504 8502-4

edoffice@stou.ac.th

    7.4 สาขาวิชาวิทยาการ

         จัดการ

โทรศัพท์  0 2504 8181-6

msoffice@stou.ac.th

    7.5 สาขาวิชานิติศาสตร์ โทรศัพท์ 0 2504 8361-5

lwoffice@stou.ac.th

    7.6 สาขาวิชา

         วิทยาศาสตร์สุขภาพ

โทรศัพท์ 0 2504 8031-3

hsoffice@stou.ac.th

    7.7 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โทรศัพท์ 0 2504 8196-9

ecoffice@stou.ac.th

    7.8 สาขาวิชา

         มนุษยนิเวศศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2504 8041-2

heoffice@stou.ac.th

    7.9 สาขาวิชารัฐศาสตร์ โทรศัพท์ 0 2504 8358-9

psoffice@stou.ac.th

  7.10 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

        และสหกรณ์

โทรศัพท์ 0 2504 8046-7

agoffice@stou.ac.th

 7.11 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

        และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2504 8191-3

stoffice@stou.ac.th
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17.2		จดหม�ย

การติดต่อสอบถามข้อปัญหาทางไปรษณีย์ถือเป็นการติดต่อที่เสียค่าใช้จ่ายน้อย และใช้เวลาในการสื่อสาร

ระหว่างกัน เหมาะกับปัญหาที่ไม่เร่งด่วน การสอบถามปัญหาทางจดหมายนั้นนักศึกษาต้องระบุชื่อตัว ชื่อสกุล เลข

ประจำาตัวนักศึกษา และประเด็นปัญหาให้ชัดเจน จ่าหน้าซองระบุชื่อหน่วยงานที่ต้องการติดต่อ ดังนี้

ติด
แสตมป์สำ�นัก/ส�ข�/สถ�บัน/ศูนย์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำาบลบางพูด อำาเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120

ถ้าต้องการทราบข้อมูลการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มชุดวิชา การถอนชุดวิชา การลาพักการศึกษา การลง

ทะเบยีนสอบซ่อม การขอผลการศกึษา การขอสำาเรจ็การศกึษา ตลอดจนสอบถามปญัหาต่างๆ เกีย่วกบังานทะเบียน 

โปรดจ่าหน้าซองถึงสำานักทะเบียนและวัดผล ดังนี้

ติด
แสตมป์

17.3		ติดต่อด้วยตนเองที่หน่วยง�นของมห�วิทย�ลัย

มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อให้บริการด้านการศึกษาแก่นักศึกษาที่ประสงค์จะติดต่อโดยตรงกับ

มหาวิทยาลยัในกจิกรรมตา่งๆ ตัง้แต่กจิกรรมการสมคัรเปน็นกัศึกษา/ผู้เรยีน กจิกรรมต่างๆ ระหวา่งการศึกษา จนถงึ

กิจกรรมการสำาเร็จการศึกษา ซึ่งขอรับบริการและคำาแนะนำาปรึกษาได้ที่

1)  ศนูยบ์รกิารรว่มแบบครบวงจร ณ ทีท่ำาการของมหาวทิยาลัย จงัหวดันนทบรีุ ในวนัจันทร์–วนัเสาร์ ตัง้แต่

เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2)  ศนูยว์ทิยพฒันา มสธ. ท้ัง 10 แห่ง ในจงัหวดัลำาปาง สโุขทยั อดุรธาน ีอบุลราชธาน ีนครสวรรค ์นครนายก 

เพชรบุรี จันทบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา (สอบถามรายละเอียดได้จากหมายเลขโทรศัพท์หน้า  453)
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ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สุโขทัย

อุดรธานี

อุบลราชธานีนครสวรรค์

นครนายก
จันทบุรี

เพชรบุรี

นครศรีธรรมราช

ยะลา

ลำาปาง

มสธ.

นนทบุรี

ศวน.มสธ.สุโขทัย
4	หมู่	7	ถ.สุโขทัย	-	กำ�แพงเพชร	
ต.บ้�นกล้วย	อ.เมือง	จ.สุโขทัย	64000
โทรศัพท์	0	5562	0654,	0	5562	0657,
	 	0	5565	1099	-	102
โทรส�ร			0	5562	0655,	0	5565	1097	
E-mail:	sk.adoffice@stou.ac.th

ศวน.มสธ.อุดรธานี
หมู่	10	บ้�นคำ�กลิ้ง	ต.บ้�นจั่น	
อ.เมือง	จ.อุดรธ�นี	41000
โทรศัพท์	0	4229	2496	-	500
โทรส�ร			0	4229	2494	
E-mail:	ud.adoffice@stou.ac.th

ศวน.มสธ.อุบลราชธานี
199	หมู่	10	ถ.เลี่ยงเมือง	ต.แจระแม	
อ.เมือง	จ.อุบลร�ชธ�นี	34000
โทรศัพท์	0	4528	1891	-	6	
โทรส�ร			0	4528	1890	
E-mail:	ub.adoffice@stou.ac.th

ศวน.มสธ.นครสวรรค์
105/35	หมู่	10	ถ.นครสวรรค์	-	พิษณุโลก	
ต.วัดไทรย์	อ.เมือง	จ.นครสวรรค์	60000	
โทรศัพท์	0	5622	2450
โทรส�ร			0	5622	3010	
E-mail:	nw.adoffice@stou.ac.th

ศวน.มสธ.นครนายก
196	หมู่	5	ต.ศรีกะอ�ง	
อ.บ้�นน�	จ.นครน�ยก	26110
โทรศัพท์	0	3730	6247	-	9
โทรส�ร			0	3730	6244	
E-mail:	nk.adoffice@stou.ac.th

ศวน.มสธ.จันทบุรี
หมู่	1	ถ.จันทบุรี	-	สระแก้ว	
อ.มะข�ม	จ.จันทบุรี	22150	
โทรศัพท์	0	3938	9430	-	3
โทรส�ร			0	3938	9434	
E-mail:	cb.adoffice@stou.ac.th

ศวน.มสธ.เพชรบุรี
90	หมู่	9	ต.ไร่ส้ม	
อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	76000
โทรศัพท์	0	3241	9248	-	54
โทรส�ร			0	3241	9247	
E-mail:	pb.adoffice@stou.ac.th

ศวน.มสธ.ลำาปาง
หมู่	2	ถ.ลำ�ป�ง	-	เชียงใหม่	ต.ปงย�งคก	
อ.ห้�งฉัตร	จ.ลำ�ป�ง	52190
โทรศัพท์	0	5482	9811-4
โทรส�ร			0	5482	9815	
E-mail:	lp.adoffice@stou.ac.th

ศวน.มสธ.นครศรีฯ
169	ถ.นครศรีฯ	-	ร่อนพิบูลย์	ต.น�ส�ร	
อ.พระพรหม	จ.นครศรีธรรมร�ช	80001
โทรศัพท์	0	7537	8680	-	8
โทรส�ร			0	7537	8686	
E-mail:	nr.adoffice@stou.ac.th

ศวน.มสธ.ยะลา
116	หมู่	4	ถ.ท่�ส�ป	-	ลำ�ใหม่	ต.ท่�ส�ป	
อ.เมือง	จ.ยะล�	95000
โทรศัพท์		0	7326	4023,	0	7326	4014	
														 					ต่อ	103,	104
โทรส�ร				0	7326	4020	
E-mail:	yl.adoffice@stou.ac.th
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สายรถที่ผ่าน

	 1.		รถโดยส�รประจำ�ท�ง
-  - ผ่านถนนติวานนท์
   33 90 367 (ปากเกร็ด - รังสิต)
-  - ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ
   52 150 ปอ.150 356 ปอ.356 166 ปอ.166
   1053 (ท่านำ้านนท์ - เวชคาม)

	 2.	 รถตู้โดยส�ร
  ปากเกร็ด - อนุสาวรีย์
  ปากเกร็ด - มีนบุรี
  ปากเกร็ด - จตุจักร
  ปากเกร็ด - ราม 1
  ปากเกร็ด - สีลม
  ปากเกร็ด - ฟิวเจอร์ฯ (รังสิต)
  เมืองทอง - อนุสาวรีย์
  เมืองทอง - ราม 1
  เมืองทอง - เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

ถ.แจ้งวัฒ
น

ะ  5 ก
ม

.

ห้าแยกปากเกร็ด

ถ.ติวานนท์ ไป จ.ปทุมธานี

ไป จ.นนทบุรี

ไปปากเกร็ด            4.5 กม.

ธ
.ไท

ยพ
าณ

ิช
ย์

มสธ
.

เมืองทองธานี

คลองบางพูด

วัดผาสุก

มณีจักร

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร
ถ.ประชาชื่น

คลองประปา

สี่แยกบางเขน สี่แยกหลักสี่

ไปดอนเมืองไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

ที่ทำาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ	ตำ�บลบ�งพูด	อำ�เภอป�กเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี

ผังบริเวณมห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช	และทัศนียภ�พอุทย�นก�รศึกษ�	รัชมังคล�ภิเษก






	การจำหน่ายใบสมัครและการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
	ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559
	สารจากอธิการบดี
	เรียน มสธ. ดีอย่างไร
	สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำ ปีการศึกษา 2559
	1. ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
	2. โอกาสทางการศึกษาสำ หรับผู้พิการ
	3. โอกาสทางการศึกษาสำ หรับผู้ต้องขัง
	4. โอกาสทางการศึกษาสำ หรับคนไทยในต่างประเทศ
	5. แนวทางการเลือกสาขาวิชา
	6. สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559
	1) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10
	คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
	1) วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป รหัส 10434
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	2) วิชาเอกสารสนเทศสำ นักงาน รหัส 10444
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	แขนงวิชาภาษาอังกฤษ(1) รหัส 10614
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัส 10224
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111
	คุณสมบัติการสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร


	ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 10511
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ (1) รหัส 10431
	1) กลุ่มวิชางานสารสนเทศทั่วไป รหัส 1
	2) กลุ่มวิชางานสารสนเทศสำ นักงาน รหัส 2

	ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รหัส 10713
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร


	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนใน�ภาคต้น ปีการศึกษา 2559ทุกหลักสูตร
	1. วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป รหัส 10434
	2. วิชาเอกสารสนเทศสำ นักงาน รหัส 10444
	แขนงวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 10614
	แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รหัส 10224
	ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111 ทุกกลุ่มวิชาเฉพาะ
	ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 10511
	ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ รหัส 10431

	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559ทุกหลักสูตร
	1. วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป รหัส 10434
	2. วิชาเอกสารสนเทศสำ นักงาน รหัส 10444
	ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ รหัส 10111
	ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 10511
	ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รหัส 10713


	2) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15
	คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
	นิเทศศาสตรบัณฑิต (1) รหัส 15114
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ รหัส 15111
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน รหัส 15221
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร


	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2559ทุกหลักสูตร
	ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ รหัส 15111
	ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน รหัส 15221

	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559ทุกหลักสูตร
	นิเทศศาสตรบัณฑิต รหัส 15114 ทุกกลุ่มวิชา


	3) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20
	คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
	1) วิชาเอกการแนะแนว รหัส 20524
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	2) วิชาเอกการศึกษานอกระบบ รหัส 20624
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	3) วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา รหัส 20724
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	4) วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 20824
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย รหัส 20221
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม รหัส 20231
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร


	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2559ทุกหลักสูตร
	1) วิชาเอกการแนะแนว รหัส 20524
	2) วิชาเอกการศึกษานอกระบบ รหัส 20624
	3) วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา รหัส 20724
	4) วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 20824
	ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย รหัส 20221
	ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม รหัส 20231

	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559ทุกหลักสูตร
	1) วิชาเอกการแนะแนว รหัส 20524
	2) วิชาเอกการศึกษานอกระบบ รหัส 20624
	3) วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา รหัส 20724
	4) วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 20824


	4) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 30
	คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
	วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) รหัส 30132
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร


	คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
	วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	วิชาเอกการเงิน รหัส 30274 กลุ่มวิชาการลงทุน รหัส 1
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	วิชาเอกการตลาด รหัส 30284
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร


	คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
	1) วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น รหัส 30334
	2) วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป รหัส 30344
	3) วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัส 30354
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
	บัญชีบัณฑิต รหัส 30424
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร


	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2559ทุกหลักสูตร
	วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) รหัส 30132
	วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204
	วิชาเอกการเงิน รหัส 30274 กลุ่มวิชาการลงทุน รหัส 1
	วิชาเอกการตลาด รหัส 30284
	วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294
	วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น รหัส 30334
	วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป รหัส 30344
	วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัส 30354
	บัญชีบัณฑิต รหัส 30424

	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559ทุกหลักสูตร
	วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) รหัส 30132
	วิชาเอกการจัดการ รหัส 30204
	วิชาเอกการเงิน รหัส 30274
	วิชาเอกการตลาด รหัส 30284
	วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 30294
	วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น รหัส 30334
	วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป รหัส 30344
	วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัส 30354
	บัญชีบัณฑิต รหัส 30424


	5) สาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40
	คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
	นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร


	คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร
	ประกาศนียบัตรผู้นำ ชุมชน รหัส 40311
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน รหัส 40212
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร


	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2559
	นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114
	ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน รหัส 40212

	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559ทุกหลักสูตร
	นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 40114
	ประกาศนียบัตรผู้นำ ชุมชน รหัส 40311


	6) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50
	คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
	สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร


	คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
	การแพทย์แผนไทยบัณฑิต รหัส 50424
	เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514
	คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร



	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2559ทุกหลักสูตร
	สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174
	การแพทย์แผนไทยบัณฑิต รหัส 50424

	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559ทุกหลักสูตร
	สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174
	วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 50514


	7) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60
	คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
	วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร


	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2559ทุกหลักสูตร
	วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134
	วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124

	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559ทุกหลักสูตร
	วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60134
	วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60124


	8) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70
	คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
	วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ รหัส 70314
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว รหัส 70414
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร


	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2559ทุกหลักสูตร
	วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ รหัส 70314
	วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว รหัส 70414

	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559ทุกหลักสูตร
	วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ รหัส 70314
	วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว รหัส 70414


	9) สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80
	คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
	แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ รหัส 80124
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร


	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2559ทุกหลักสูตร
	แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ รหัส 80124
	แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314

	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559ทุกหลักสูตร
	แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ รหัส 80124
	แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 80314


	10) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90
	คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
	แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร รหัส 90144
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร


	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2559ทุกหลักสูตร
	แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร รหัส 90144
	วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514
	วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524
	วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534
	วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544
	แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614
	แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร รหัส 90144
	วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514
	วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524
	วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534
	วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544
	แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614

	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559ทุกหลักสูตร
	แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร รหัส 90144
	วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช รหัส 90514
	วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524
	วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รหัส 90534
	วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รหัส 90544
	แขนงวิชาสหกรณ์ รหัส 90614


	11) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96
	คุณสมบัติการสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
	วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

	วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร


	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2559ทุกหลักสูตร
	วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124
	วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134
	วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314
	วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324
	วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334

	โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559ทุกหลักสูตร
	วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม รหัส 96124
	วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รหัส 96134
	วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัส 96314
	วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96324
	วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 96334



	7. การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam)
	8. สนามสอบและรหัสสนามสอบ
	9. อัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเป็นค่าสมัครเป็นนักศึกษา
	9.1 สำ หรับผู้สมัครเป็นนักศึกษา ภาคต้น
	9.2 สำ หรับผู้สมัครเป็นนักศึกษา ภาคปลาย

	ตารางสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
	ตารางสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
	11. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
	12. แบบฟอร์มที่ผู้สมัครต้องกรอกเพิ่มเติม
	13. ข้อมูลเพิ่มเติมที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ
	14. การตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเป็นนักศึกษา
	15. รหัสอาชีพในการกรอกใบสมัคร
	16. วิธีการสมัครเป็นนักศึกษา
	16.1 แผนภูมิขั้นตอนการสมัครและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
	16.2 ขั้นตอนการสมัคร และการกรอกใบสมัครฯ (มสธ.1)
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